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Szintek: A1 és A2: Alapszintű felhasználó - B1 és B2: Önálló felhasználó - C1 és C2: Mesterfokú felhasználó
Közös Európai Nyelvi Referenciakeret

Kommunikációs készségek

-Jó kommunikációs készség
-Kiváló fogalmazási készség, melyet a különböző versenyeken való készvételnek, illetve pályázatok
írásának köszönhetően fejlesztettem.

Szervezési/vezetői készségek

-Remek vezetői készség
-Jó szervezői készség, melyet az önkéntes programokban való részvétel útján sajátítottam el

Munkával kapcsolatos készségek

-Könnyen tanulékony
-Alkalmazkodó
-Csapatjátékos
-Szorgos
-Felelősségteljes
-Elszánt
-Céltudatos
-Kitartó
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Digitális készségek
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Digitális készségek - Önértékelő táblázat
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Babeș-Bolyai Tudományegyetem

Programterv

Amennyiben megadódna az esély arra, hogy betölthessem a di{kszen{tori pozíciót, elsősorban
tevékenységem arra irányulna, hogy a tanárok, illetve diákok közti kapcsolattartás és
kommunikáció javuljon, továbbá a vezetőség és a di{kok közötti szakadék csökkenjen.
Ugyanakkor szorgalmazni kívánom a román és magyar diákok közti jó kapcsolat fenntartását és
ápolását, közös programok és rendezvények szervezése által. Támogatni és képviselni
szeretném a diáktársaim érdekeit az egyetemi vezetőség előtt, ki{llni a magyar di{kokért a
fontos kérdésekben és hangot adni akaratuknak.
Mindezek mellett szeretném fenntartani és amennyiben lehetséges, javítani a di{kélet minőségét
különböző rendezvények és programok megszervezése {ltal; szeretnék olyan
kezdeményezéseket tenni, melyek a di{kéletre jellemző események (pl. gólyab{l, t{borok,
kir{ndul{sok) eltérnének az eddigektől, ez{ltal valami újat bevezetve.

