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MOTIVÁCIÓS LEVÉL 

 

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

meghirdetett Középfokú oktatás (Földrajz) MSc 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 bolygónk és szűkebb 

környezetünk alaposabb földrajzi megismerésére. 

A Főiskola és az adott képzés választását jól megfontolt szempontok 

indokolták: 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 

megfelelő számú, komfortos, hallgatói igényeket kielégítő kollégiumi férőhely 

stb. 

A szaknak megfelelő földrajz alapképzettséget az Ungvári Nemzeti 

Egyetemen szereztem 2022-ben, ukrán tannyelvű képzésben. A megszerzett 

felsőfokú diploma mellékletének átlaga 90 pont. Az alapképzés során a 

2021/2022-es tanévben a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium 

ösztöndíjasa voltam. A szakkollégiumi kutatási program és a szakdolgozat 

keretében is Kárpátalja hegyvidéki részének felszíntani változásait kutattam. Az 

eredményeimet a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány és a II. RF KMF 

szervezésében megvalósult XI. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencián 

(KTDK), valamint az Ungvári Nemzeti Egyetem intézményi tudományos 

diákköri konferenciáján mutattam be. Megjelent tudományos publikációm: Minta 

Attila – Témavezető Fazekas Károly, 2021: A vidék geomorfológiai aktuális 

problémái. Városi Állami Egyetem lektorált szakfolyóirata, 6(1). 56-67 p. 2021-



 

 

ben a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola ECL 

Nyelvvizsgaközpontjában komplex B1-es szintű angol nyelvtudást igazoló 

bizonyítványt szereztem. 

Egy háztartásban élek szüleimmel, valamint egy nagykorú és két kiskorú 

testvéremmel. 

Úgy gondolom, hogy az MSc földrajz szakon jó szakember válik belőlem, 

amit a képzési program kötelező tantárgyi elemeiben és a szabadon választható 

tantárgyakban való elmélyülés biztosít. 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 valamelyik 

egyetem PhD képzési szintjén. 
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