Szatmári Evelin
e-mail: szatmarievelin0@gmail.com

Tisztelt Hallgatótársak!
Ezúton kívánom benyújtani pályázatom a Szent István Egyetem Kaposvári Campus Hallgatói
Önkormányzati küldöttgyűlési tag pozíciójára.
Szatmári Evelin vagyok, 2011-ben kezdtem meg tanulmányaimat a Kaposvári Egyetem
Gazdaságtudományi Karán, jelenleg a mesterdiplomámon dolgozom, Vidékfejlesztési
agrármérnök szakon.
2014 óta - tanulmányaim folytatása mellett - teljes munkaidős állásban dolgozom az
egyetemen, alkalomadtán segítettem a Hallgatói Önkormányzat munkáját is, majd 2018.
szeptemberétől megbízott alelnökként és a Diákjóléti Bizottság (továbbiakban: DJB)
megbízott elnökeként aktívan részt veszek a HÖK munkásságában, valamint közgyűlési
tagként képviselem hallgatótársaim érdekeit.
Munkám során segítettem a hallgatók közművelődési tevékenységét, aktívan együttműködtem
a kar vezetőségével, közvetítettem a hallgatók és a vezetőség között az információkat. Részt
vettem egyetemi, kari, Hallgatói Önkormányzat által szervezett rendezvények szervezésében,
illetve felügyeltem a HÖK szervezésében lebonyolított rendezvényeket. A DJB elnökeként a
tanév teljes időtartama alatt elérhető voltam a hallgatók számára akár személyesen, akár
telefonon, akár e-mailben, így biztosítva számukra minden lehetőséget pályázataik pozitív
elbírálása érdekében, törekedve az igazságos elosztási rendszer fenntartására.
Mindezek alapján azt gondolom, hogy érdemes vagyok a fent nevezett pozíció betöltésére és
képes vagyok a Hallgatói Önkormányzat küldöttgyűlési tagjával szemben támasztott
elvárások maradéktalan teljesítésére.
Ezúton is köszönöm az eddigi bizalmat és bízom benne, hogy eddigi munkám alapján a
továbbiakban is élvezhetem, hallgatótársaim részéről.

Kaposvár, 2020. június 20.
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Dear Students,

My name is Evelin Szatmári. I started my studies at Kaposvar University in 2011, on the Faculty
of Economic Sciences. After having a Bachelor degree, now I study Rural Development
Engineering MSc.
Since 2014 I have a full-time job in the University, beside my studies, and when I had the
possibility, I helped the work of the Student Committee. From the September of 2018 I am a
useful member of the Student Committee on the Faculty of Economic Sciences.
During my job, I helped to organize events to the students. I cooperated with the Directorate of
the Faculty and kept the connection between the students and Directorate. I was always
available for the students, if they had any questions or problem.
According to this, I think, that I am suitable for the position as a Student Representative.

20th June 2020

Yours faithfully,
Evelin Szatmári

