
Prof. Dr. Csernicskó István, rektor 

Dr. Orosz Ildikó, elnök 

részére 

 

Minta Attilától 

90202, Beregszász, Saját utca, 1/a 

sajatemail@mail.com 

+380xxxxxxxxx 

a BSc képzési szint 

 Biológia és az ember egészsége szak 

nappali tagozatára való jelentkezéshez 

 

MOTIVÁCIÓS LEVÉL 

 

Ezúton szeretnék jelentkezni a Főiskola által a 2022/2023-as tanévben meghirdetett 

biológia és az ember egészége szak BSc 1. évfolyamára, amely képzési programot a 

természettudományok, azon belül a biológia és annak részterületei iránti érdeklődésem, az 

élővilág és az emberi szervezet működésének megismerésére, az új ismeretekre és képességekre 

való nyitottságom és motiváltságom alapján választottam. A Főiskola és az adott képzés 

választását indokolta: 

 az intézmény több évtizedes jó hírneve, az itt folyó magyar tannyelvű felsőfokú oktatás 

magas színvonala, 

 az intézményi és a szakhoz kapcsolódó infrastruktúra (tantermek, laboratóriumok, stb.) 

megfelelő szintű technikai felszereltsége, 

 a díjmentes tanulás, a hallgatói ösztöndíj biztosítása, 

 a nemzetközi hallgatói mobilitási programok elérhetősége, 

 a szabadon választható tantárgyak és fejleszthető kompetenciák, idegen nyelvi 

tanfolyamok sokszínűsége, 

 a hallgatói érdekképviselet (Hallgatói Önkormányzat) működése, 

 a rendszeres és színvonalas nemzeti néprajzi, történelmi, művelődéstörténeti 

hagyományápolás és egyéb kulturális programok, 

 a főiskolai keresztyén egyházi közösségek tevékenykedése, 

 a minőségi sportolással és egészségmegőrzéssel kapcsolatos szakkörök, fakultatív 

kurzusok, szabadidős programok változatossága,  

 a komfortos, hallgatói igényeket kielégítő és megfelelő számú kollégiumi férőhelyek 

biztosítása, 
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 a lakóhelyemhez való közelség, 

 az oklevelet szerzett rokonom, barátom, ismerősöm pozitív tapasztalata és ajánlása,  

 a szülői tanács és támogatás, 

 a biológia képzési programba foglalt általános és szakmai kompetenciák gyakorlati 

hasznossága, 

 a pedagógiai szakma és a felnövekvő nemzedék tanítására, a köznevelésre hajlamos 

attitűdöm, beállítottságom és elhivatásom, 

Az Nagydobronyi Református Líceum, biológia-kémia tagozatán, magyar tannyelven 

tanultam és idén érettségiztem. Az érettségi bizonyítványom átlaga 11-es. Az érettségi 

bizonyítványomban a választott szakhoz releváns biológia, mint szaktárgy érdemjegye 12-es, a 

szabadon választott másik tantárgy, a kémia érdemjegye 10-es. 

Korábban ZNO tesztvizsgát nem teljesítettem. Az elmúlt tanévben a KMPSZ által 

szervezett Margittai Antal biológia tantárgyi versenyen szereztem első helyezést, valamint az 

ukrajnai oktatásügy által szervezett megyei vetélkedőn szerepeltem. Rendszeres résztvevője 

voltam a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány tehetséggondozó és versenyfelkészítő 

hétvégéinek biológiából. 

2021-ben II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola ECL 

Nyelvvizsgaközpontjában komplex B1-es szintű angol nyelvtudást igazoló bizonyítványt 

szereztem. 

Egy háztartásban élek szüleimmel és egy kiskorú testvéremmel. 

Úgy gondolom, hogy a BSc biológia szakon jó szakember válik belőlem, amihez a 

képzési program kötelező (botanikai, zoológiai, anatómiai, genetikai, ökológiai) elemeiben és 

a szabadon választható természettudományos tantárgyakban való elmélyülés nagyban 

hozzásegítenek. Az itt megszerezhető elméleti és gyakorlati tudás lehetőséget ad a tervezett 

biológiatanári szakmai életpályám megvalósításához. 

Hosszú távú célom, hogy a végzettségemnek, valamint szerzett szakmai ismereteimnek 

és készségeimnek megfelelő beosztásban helyezkedjek el. Az adott képzési szint befejezése 

után a Főiskola biológia szakán, MSc szinten szeretnék továbbtanulni. 
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