Motivációs levél
A SZIE HÖK Kaposvári Campus hallgatói képviselő választásra
Tisztelt Választási Bizottság/ Tisztelt Hallgatótársak!
A nevem Nyári Virág a Rippl-Rónai Művészeti Kar másodéves látványtervező szakos hallgatója. A Szent István Egyetem által kiírt
Kaposvári Campus hallgatói képviselői pozíciójára szeretnék a jelentkezni.
2018-ban kezdtem tanulmányaimat a Kaposvári Egyetemen, már az első évben a
Művészeti Kar Hallgatói Önkormányzatának csapatához tartoztam, mint KSB tag, második
évemben pedig az alelnökévé választottak és emellett beválasztottak a Kari Tanácsba.
Életem során mindig figyelembe vettem mások véleményét és kiálltam a saját érdekeim
mellett. Ezért is jelentkeztem a Hallgatói Önkormányzatban, hogy képviseljem hallgató társaim érdekeit, segítsek mindennapjaik során és egy jó közösséget hozzunk létre, ami segíti a
jövőbeli céljaink elérését.
Ebben az új rendszerben is szeretnék részese lenni a képviseleti rendszernek és az
Önkormányzatnak, hogy a megszerzett tapasztalataimmal tovább segítsem hallgató társaim.
My name is Virag Nyari. I am a second year visual design student at the Rippl-Ronai Faculty
of Arts.
I Would like to apply for the position of student representatives of the Kaposvar Campus
announced by Szent Istvan University.
I started my studies at the University of Kaposvár in 2018, I was already a part of the team
of the Student Self-Government of the Faculty of Arts in my first year as a KSB member.
In my second year I was elected Vice President and also elected to the Faculty Council.
Throughout my life, I have always considered the opinions of others and stood up for my
own interests.
That’s why I applied to the Student Government to represent the interests of my fellow students, help them in their daily lives, and create a good community that will help us achieve
our future goals.
I would also like to be part of this new system of representation and the local government to
further help my fellow students with the experience I have gained.
Köszönettel Nyári Virág
Szentendre, 2020.06.19

