Motivációs levél
A SZIE HÖK Kaposvári Campus hallgatói képviselő választásra

Kedves Hallgatótársak!
Csősz Péternek hívnak, jelenleg a Gazdaságtudományi karon másodéves
regionális és környezeti gazdaságtan mester szakos hallgató vagyok. Tolna
megyében Dombóváron lakom és itt fejeztem be általános és középiskolás
tanulmányaimat. 2013-ban kezdtem meg tanulmányaimat a Kaposvári
Egyetemen. A hallgatói önkormányzat munkáját már az első évemtől segítem.
Sokáig beiskolázásért felelős referens voltam, majd másfél évig a KE GTK
Hallgatói Önkormányzatának elnöke.
Mióta a Kaposvári Egyetem hallgatója vagyok, fontosnak tartom a hallgatók
számára szervezett programok sikeres megszervezését és lebonyolítását. Úgy
gondolom, hogy kötelességem segíteni a HÖK munkáját és az eredményes
kommunikáció fenntartását, valamint az egyetemi vezetéssel való
együttműködést. Kiemelt feladatomnak tartom a hallgatói érdekek képviseletét,
egyetemi szervezetekben való aktív részvételt. Mindent elkövetek annak
érdekében, hogy a hallgatói érdekek minél nagyobb hangsúlyt kapjanak az
egyetemi szervezetekben. Támogatni kívánom a hallgatói rendezvényeket, a
hagyományok ápolását (főzőversenyek, egyetemi bulik). Fontosnak tartom a
nemzetközi kapcsolattartást. Tanulmányaim során sok tapasztalatot
szerezhettem a kommunikáció terén, melynek köszönhetően úgy gondolom, jól
tudok együtt dolgozni társaimmal. Meglátásom szerint a Hallgatói
Önkormányzatnak példát kell mutatnia a hallgatók számára, így fontosnak
tartom a színes programok szervezését, közösségkovácsoló rendezvények és
sporttevékenységek rendezését. A hallgatói életet egyetemi szinten továbbra is
színesíteni szeretném.
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Dear Fellow Students!
My name is Péter Csősz, I am currently a second-year master's student in
regional and environmental economics at the Faculty of Economics. I live in
Dombóvár, Tolna County, where I completed my primary and secondary school
studies. I started my studies at the University of Kaposvár in 2013. I have been
helping the work of the student committee since my first year. For a long time, I
was in charge of the enrollment of the newcomers, then for four semesters, I was
the chairman of the KE GTK Student committee.
Since I am a student at the University of Kaposvár, I have considered it
important to successfully organize and run programs for students. I believe it is
my duty to help the work of the Student Committee and to maintain effective
communication as well as cooperation with the university leadership. I consider
the representation of student interests and active participation in university
organizations to be my priority. I do my best to put as much emphasis as
possible on student interests in university organizations. I want to support
student events, nurturing traditions (cooking competitions, university parties). I
consider communication with international students is very important. During
my studies, I gained a lot of experience in the field of communication, thanks to
which I think I can work well with my peers. In my view, the Student
Government should set an example for students, so I consider it important to
organize colorful programs, community forging events, and sports activities. I
would like to continue to color student life at the university.

