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MOTIVÁCIÓS LEVÉL 

 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Felvételi Bizottság! 

 

Kovács István vagyok, 2014-ben szereztem Fizika alapszakos végzettséget az Ungvári Nemzeti 

Egyetemen. Tanulmányaimat követően fizikatanárként helyezkedtem el Beregszászon, majd egy évvel 

ezelőtt igazgatóhelyettesi beosztásba kerültem. Úgy érzem, fontos, hogy látókörömet ezen a 

szakterületen belül is bővítsem, ezért nagyon megörültem, amikor megláttam az internetes 

hírportálokon, hogy a főiskola ilyen irányú képzést is indít. Azonnal el is határoztam, hogy 

tanulmányaimat a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Oktatási intézményvezetés 

mesterképzésében tovább folytatom.  

 

A főiskolán számtalan alkalommal jártam, különböző rendezvények, szakmai programok, 

továbbképzések keretében évente többször is megfordulok az intézményben. Ennek köszönhetően 

megtapasztalhattam, hogy a főiskolának kiváló infrastruktúrája van, jól felszerelt szaktantermekkel 

rendelkezik, az oktatók felkészültek, magas szakmai színvonalon, demokratikus légkörben oktatnak. 

További előnye a főiskolának, hogy magyar nyelven tanulhatok, szakmai ismereteimet magyar 

nyelven is elmélyíthetem és az sem elhanyagolható körülmény, hogy a magyar iskolahálózat leendő 

intézményvezetőivel tanulhatok együtt. 

    

Továbbtanulási szándékomat mindenekelőtt az ösztönözte, hogy strukturált tudást és a 

mindennapokban alkalmazható gyakorlati megoldásokat szerezzek az intézményvezetésben, hogy 

felkészülten és magabiztosan tudjak teljesíteni ebben a szerepkörben.  

 

A Fizika szakos végzettséget igazoló diplomám átlaga 92 pont. Tanulmányaim során aktívan 

részt vettem a hallgatói önkormányzat munkájában, valamint a tudományos diákköri 

tevékenységekben. Egy pályamunkámmal elnyertem a Soós Kálmán Ösztöndíjat, a 2013/2014-es 

tanévben a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakollégium ösztöndíjasa voltam. A szakkolégiumi 

kutatási program és a diplomamunkám keretében is az anyagvizsgálatra alkalmas műszerek fejlesztési 

lehetőségeivel foglalkoztam. Az eredményeimet az Ungvári Nemzeti Egyetem intézményi 

tudományos diákköri konferenciáján mutattam be. A témában megjelent publikációm: Kovács István – 

Témavezető János, 2020: Anyagvizsgálatra alkalmas műszerek fejlesztése, Ungvári Nemzeti 

Egyetemlektorált szakfolyóirata, 6(1), 56-67 p.  
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2020-ban, illetve 2021-ben a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola ECL 

Nyelvvizsgaközpontjában komplex B2-es szintű ukrán és B1-es szintű angol nyelvtudást igazoló 

bizonyítványt szereztem.  

 

Úgy vélem, az Oktatási intézményvezetés képzésben szerzett tudás és mesterségbeli 

képességek hozzásegítenek ahhoz, hogy hatékonyabb vezetővé váljak. A jó kommunikációs és 

szociális kompetenciáim mellett az intézményvezetéshez szükséges vállalkozói képességeimet is 

tovább fejleszthetem, valamint jártasságot szerezhetek a menedzsment jellegű intézményvezetésben, 

annak jogi és törvényi szabályozásában. A diploma megszerzésével új munkakörök betöltésére nyílik 

lehetőségem, mindenekelőtt oktatási intézményvezetőként, de jól kamatoztathatom az itt megszerzett 

tudást minden olyan munkakörben, ahol intézmények működtetése, menedzselése a feladat.   

 

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

megfelelő beosztásban helyezkedjek el. 
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