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MOTIVÁCIÓS LEVÉL 

 

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

meghirdetett Középfokú oktatás (Földrajz) BSc 1. évfolyamára, amely képzési 

programot a természettudományok, azon belül a földrajz szakirány iránti 

érdeklődésem alapján választottam. Már kisiskolás koromtól érdekeltek a 

földrajzi témájú ismeretterjesztő könyvek, tudományos- és dokumentumfilmek. 

Úgy vélem, a választott szakon lehetőségem nyílik a bolygónkkal és szűkebb 

környezetünkkel kapcsolatos földrajzi ismeretek elmélyítésére.  

A Főiskola és az adott képzés választását jól megfontolt szempontok 

indokolták. Ide tartoznak: az intézmény több évtizedes jó hírneve, az intézményi 

és a szakhoz kapcsolódó infrastruktúra; nemzetközi hallgatói mobilitási 

programok elérhetősége; a minőségi sportolással és egészségmegőrzéssel 

kapcsolatos szakkörök, fakultatív kurzusok, szabadidős programok 

változatossága; a hallgatói igényeket kielégítő, megfelelő számú, komfortos 

kollégiumi férőhely biztosítása stb. 

A Beregszászi Kossuth Lajos Líceumban magyar tannyelven tanultam és 

2021-ben érettségiztem. Az érettségi bizonyítványom átlaga 11-es. Az érettségi 

bizonyítványban a választott szakhoz leginkább kötődő földrajz tantárgy 

érdemjegye 10-es, a szabadon választott másik tantárgy, a fizika érdemjegye 12-

es. 

Ahogy a Motivációs levelemhez csatolt mellékletekből is látható, 2021-ben 

sikeres ZNO tesztvizsgát tettem ukrán nyelv és irodalomból, valamint angol 

nyelvből. 

Az ukrajnai oktatásügy által szervezett megyei vetélkedőn 2018-ban 

földrajzból harmadik helyezést szereztem. 2019-ben a KMPSZ által szervezett 

megyei földrajz versenyen második helyezett lettem. A földrajz és angol nyelv 



 

 

területén nyújtott kitűnő tanulmányi eredményeim alapján meghívást kaptam a 

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány szervezésében megrendezésre került 

földrajz tehetséggondozó és versenyfelkészítő hétvégékre. A versenyfelkészítő 

hétvégéknek köszönhetően kijuthattam a Kárpát-medencei Földrajzversenyre. 

Egy háztartásban élek szüleimmel, valamint egy nagykorú és két kiskorú 

testvéremmel. 

Úgy gondolom, hogy a BSc földrajz szakon jó szakember válik belőlem, 

amihez a képzési program földrajzzal és más tantárggyal kapcsolatos elemeiben 

és a szabadon választható tantárgyakban való elmélyülés nagyban 

hozzásegítenek. Az itt megszerezhető elméleti és gyakorlati tudás lehetőséget ad 

a tervezett továbbtanuláshoz, 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 továbbtanulási szándékom van a Főiskola 

földrajz szakán, MSc szinten. 
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