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Motivációs levél 

 

Én, Minta János, értelmiségi magyar családban születtem Beregszászban, édesapám 

kémiatanár, édesanyám matematikatanár. Ez év júniusában fejeztem be a Beregszászi Petőfi 

Sándor Líceumot, magyar nyelven. Az érettségi bizonyítványom átlaga 10-es, a matematika 

tárgy érdemjegye 11-es, az informatika tárgy 10-es. 

Mindig érdekelt a digitális képfeldolgozás, a grafikus ábrázolás, a színpaletták használata, 

a legújabb követelményeknek is megfelelő, modern weblapok tervezése – erre a tudásra az 

informatika órákon szeretnék szert tenni. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

honlapját tanulmányozva felfigyeltem arra, hogy van olyan képzés, ahol ezt megtehetem, ezért 

ezt választottam. Fontos volt továbbá, hogy  

- magyar nyelven, az anyanyelvemen tanulhatok, 

- a szülőföldemen maradva szerezhetek felsőfokú végzettséget. 

Azon kívül felkeltették a figyelmemet a jól felszerelt szaktantermekben való tanulás, a 

digitális könyvtár és az ingyenes wifi használatának lehetőségei.  

Karrierépítésként  

-jövőmet informatika tanárként képzelem el,  

-de emellett programozással is szívesen foglalkoznék. Nyitott vagyok a lehetőségekre, 

ezért igyekszem minél jobban elmélyíteni a számítástechnikai és számítógépes ismereteimet. 

A 2020-21-es tanévben Járási és a Geőcze Zoárd matematikaversenyen is részt vettem, a 

2021-22-es tanévben Járási informatika első helyezett lettem. Anyanyelvem magyar, magyar 

iskolába jártam, angol B2 nyelvvizsgával rendelkezem, jól beszélek ukránul is, mivel a 

multitesztet is leadtam. 

Emellett a természettudományokból is magas pontszámaim voltak, például kémiából, 

fizikából és biológiából; eredményesen vettem részt több tanulmányi versenyen; jól használom 

a különböző oktatási és közösségi platformokat.  
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Szeretek olvasni, legyen az szépirodalom, romantikus, krimi vagy éppen pszichológia. 

Szervezett, fegyelmezett, felelősségteljes, céltudatos, szorgalmas vagyok. Az iskolai fakultatív 

órákon segítettem a kisebbeknek matematikából és informatikából is. 

Biztos vagyok benne, hogy szociális képességeim, és tanulmányi eredményeim segítenek 

abban, hogy pozitívan bírálják el jelentkezésemet. Remélem a fentiek felkeltették 

érdeklődésüket és a jövőben a Matematika és Informatika Tanszék hallgatója lehetek. 
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