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MOTIVÁCIÓS LEVÉL 
 

 

Ezúton szeretnék jelentkezni a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola által 

meghirdetett Középfokú oktatás (történelem) szakra. Mindig is érdekeltek a történelmi 

tematikájú ismeretterjesztő könyvek és dokumentumfilmek. Úgy vélem, a választott szakon 

lehetőségem nyílik a történelemmel kapcsolatos tudásom elmélyítésére. Különösen fontos 

számomra, hogy a főiskola szülővárosomban található. Mindemellett az intézményben 

anyanyelven és ingyenesen szerezhetek diplomát. Úgy gondolom, hogy a főiskolai 

tanulmányaim idején majd sikerül meghoznom számos, a jövőmmel kapcsolatos döntést. 

Jelenleg úgy látom, hogy az intézményben megszerzett ismereteimet tanárként vagy 

idegenvezetőként fogom kamatoztani. Természetesen nyitott vagyok abba az irányban is, hogy 

belekóstoljak a tudományos kutatások világába. A Történelem- és Társadalomtudományi 

Tanszék facebook oldala felhívta a figyelmemet arra, hogy a főiskola történelem szakos diákjai 

kiváló eredményeket érnek el a különböző szintű megmérettetéseken. Bízom benne, hogy egy 

napon én is szép tanulmányi sikerekkel gazdagíthatom az intézmény jóhírét. 

 

Középfokú végzettséget a Beregszászi XY Líceumban szereztem, ahol magyar nyelven 

végezhettem tanulmányaimat. Az iskolai évek alatt jó tanulónak számítottam, amit érettségi 

bizonyítványom átlaga is tükröz (9,5). Elsősorban a humán tantárgyak vonzottak, mindemellett 

a reál tárgyak követelményeivel is rendszerint sikerült megbirkóznom. Humán 

beállítottságomat jelzi, hogy a legmagasabb 12-es érdemjegyeket Ukrajna történetéből és 

Világtörténelemből szereztem. Ahogy a Motivációs levelemhez csatolt mellékletekből is 

látszik, több alkalommal vettem részt a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség által rendezett 

történelemvetélkedőn. Ez utóbbi megmérettetésen tavaly sikerült elnyernem a második 

helyezést. A sikeres szereplés még inkább tudatosította bennem a történelem szak iránti 

elkötelezettségemet. A vetélkedő lebonyolításában részt vettek a Rákóczi-főiskola Történelem- 

és Társadalomtudományi Tanszékének tanárai, akik elismerő szavakkal biztattak a 

továbbtanulás mellett. 

 

Középiskolai tanulmányaimmal párhuzamosan sikerült még két további képzést is elvégezni. 

Rendelkezem a számítástechnikai alapismeretek elsajátítását igazoló Európai Számítógép-

használói Jogosítvánnyal (ECDL). Emellett nemrég tettem le a B2 szintű középfokú angol 

nyelvvizsgát. Nyelvismeretemet rendszerint felhasználom különböző angol nyelvű hírportálok 

böngészésénél. Ezáltal lehetőségem nyílik az egyik kedvelt szabadidős tevékenységem 

végzésére, ami nem más, mint a napi politikai folyamatok nyomonkövetése. 
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Úgy érzem, hogy tanulmányi eredményeimmel sikerült megfelelő tudást szereznem a 

történelem alapképzés megkezdéséhez. Szilárd meggyőződésem, hogy választott szakom révén 

lehetőségem nyílik kibontakoztatni a bennem rejlő készségeket. Bízom benne, hogy az 

iskolában és a történelemversenyeken szerzett ismereteimmel sikerül alátámasztanom, hogy 

alkalmas vagyok a történelem szakon való tanulásra, illetve lehetőségem lesz ezt személyesen 

is bizonyítani! 
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