
Prof. Dr. Csernicskó Istvánnak, 

a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

rektorának 

 

Felvételiző neve: Minta Emese 
Lakcím: 90202 Beregszász, Árpád utca 10. 

Email: mintaemese@gmail.com 

Telefonszám: +38 066 XXX XXXX 

Képzési szint: Mesterképzés (MA) 

Képzési ág: Humán tudományok 

Szak: Történelem és régészet 

Tagozat: nappali 
 

 

MOTIVÁCIÓS LEVÉL 
 

 

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

meghirdetett mesterképzésre, a Történelem és régészet szak 1. évfolyamára. Mindig is érdekelt 

a múlt eseményeinek megismerése, azok tanulmányozása régi, ránk maradt írott emlékek 

(levelek, iratok, bélyegek stb.) és az ásatások során a földből, vízből előkerült tárgyi 

bizonyítékok (pénzérmék, cserépedények, kőeszközök stb.) alapján. A történelem iránti 

szeretetem egyik legjobb bizonyítéka, hogy néhány éve elkezdtem régi bankjegyeket és 

pénzérméket gyűjteni. 

 

A Rákóczi-főiskolára és a választott szakra történő jelentkezésemet több valós szempont is 

motiválja: az intézmény több évtizedes jó hírneve; az anyanyelven folyó magas színvonalú 

oktatás; az intézményi és a szakhoz kapcsolódó infrastruktúra (könyvtár, szaktantermek); a 

magasan képzett, barátságos és segítőkész oktatók, tudományos munkatársak; a díjmentes 

tanulás, a hallgatói ösztöndíj biztosítása; a tudományos fejlődést segítő lehetőségek 

(tudományos diákköri konferenciák, kutatói ösztöndíjak, szakkollégiumok); a múlt megőrzését, 

hagyományok ápolását és a kulturális művelődést biztosító programok (nemzeti 

megemlékezések, vallási ünnepekhez kötődő rendezvények, Nagyberegi Tájházi programok, 

színjátszó szakkörök); nemzetközi hallgatói mobilitási programok (Makovecz Program, 

Erasmus+) elérhetősége; a szabadon választható tantárgyak; angol, német, ukrán és magyar 

nyelvtanfolyamok; a kényelmes, hallgatói igényeknek megfelelő kollégiumi férőhelyek 

biztosítása; az egészséges életvitelhez infrastruktúra (edzőterem, kültéri és beltéri sportpályák, 

intézményen belüli éttermek, pizzéria) és programok (sportolási, szabadidős, egészségmegőrző 

szakkörök) elérhetősége. 

 

A választott szaknak megfelelő történelem alapképzettséget 2018 és 2022 között a II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán sajátítottam el Középfokú oktatás (történelem) szakon, 

magyar tannyelvű képzésben. Az alapképzettségemet igazoló diplomámat 2022. július 1-én 

vehettem át, ünnepélyes keretek között a beregszászi református templomban. A 4 éves 

alapképzés alatt szorgalmasan, kitartóan tanultam, amelyet a megszerzett felsőfokú diplomám 

mellékletének átlaga (92 pont) is jól tükröz. 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 Beregszász, szülővárosom 20. századi történetét, a 

városban használt bankjegyek, pénzérmék változásait vizsgáltam 1900–2000 között 

szakirodalom, levéltári források és a helyi, Beregvidéki Múzeum gyűjteménye alapján. A 
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kutatási eredményeimről a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány és a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola szervezésében megvalósult XI. Kárpátaljai Tudományos Diákköri 

Konferencián (KTDK), valamint az Ungvári Nemzeti Egyetem intézményi tudományos 

diákköri konferenciáján számoltam be. A XI. KTDK-án a bemutatott kutatói munkámmal 

2. helyezést értem el. A kutatásom eredményeinek egy részét sikeresen publikáltam lektorált 

szakfolyóiratban: MINTA Emese (témavezető Kis Géza): Adalékok Beregszász történetéhez: a 

városban használt bankjegyek, pénzérmék 1919–1938 között. Minta Történelmi Szemle, 2022. 

1. évf.(1. sz.), 15–35 p. 

 

2021-ben a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola ECL Nyelvvizsgaközpontjában 

komplex B1-es szintű alapfokú angol nyelvtudást igazoló bizonyítványt szereztem. A 

nyelvismeretemet általában felhasználom angol nyelvű történelem témájú hírportálok 

böngészésénél, de távlati célom, hogy bővítsem, fejlesszem a nyelvtudásom az angol nyelvű 

szakirodalom tanulmányozása, a kutatási eredményeim angol nyelven történő publikálás és 

nemzetközi konferencián történő bemutatása céljából. 

 

Egy háztartásban élek a szüleimmel és kiskorú lánytestvéremmel. 

 

A sikeres konferencia-részvételeim és a kutatási eredményeimnek a publikálása még inkább 

tudatosította bennem a történettudomány iránti elkötelezettségemet. A XI. KTDK-án a kutatói 

munkámat értékelő és bíráló szakemberek elismerő szavakkal biztattak a továbbtanulás mellett. 

 

Úgy gondolom, hogy a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola mesterképzésén, a 

Történelem és régészet szakon kiváló lehetőségem nyílik arra, hogy a múltat vizsgálni vágyó 

történész vagy a felsőoktatásban a történelmet oktató szakemberré váljak a képzési program 

kötelező és szabadon választható tananyagának elsajátításával, a követelmények teljesítésével. 

 

Hosszú távú célom, hogy a mesterképzés sikeres befejezése után a végzettségemnek, valamint 

az elsajátított szakmai ismereteimnek és készségeimnek megfelelő beosztásban helyezkedjek 

el felsőoktatási intézményben, kutatóközpontban, esetleg levéltárban vagy történeti, 

honismereti múzeumban. Végül nem titkolt célom, hogy az adott képzési szint teljesítése után 

folytatom a tanulmányaimat PhD képzési szinten valamelyik egyetem doktori iskolájában. 

 

 

 

 

 

 

Beregszász, 2022. július 13. 
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