Jó Szerencsét!
Janovics Artúr vagyok, ötödéves és vadgazda-mérnök hallgató. 2015-ben kezdtem
egyetemi tanulmányaimat egy másik szakon és közben jöttem rá, hogy az nem nekem való,
így váltottam. Általános iskolás korom óta megpróbálok minél több szerepet vállalni az adott
iskolám közösségi életéből. Akik jobban ismernek, tudják, hogy ez itt Sopronban sincsen
másképp.
Meglátásom szerint a hallgatóság helyzete egyre jobban romlik és erről mi is tehetünk. Úgy
vélem, hogy ennek javításán a két legmeghatározóbb, diákok alkotta szervezet együttes erővel
tehet

csak.

Ez

a

kettő

a

Hallgatói

Önkormányzat

és

a

Selmeci

Társaság.

Ugyan nem vagyok a Selmeci Társaság tagja, de minden egyes tagjával jó kapcsolatot ápolok
és annak ellenére, hogy nem vagyok benne, megpróbálok minél többet segíteni nekik
külsősként. Nem félek kimondani a problémákat és lehetőségeimhez mérten, minél hamarabb
próbálok megoldást találni rájuk.
Az előző évben szintén hallgatói önkormányzati tisztséget töltöttem be, így lehetőségem nyílt
bele tanulni, ami nagy előnyt jelent, hiszen nem egyszerű egy teljesen új rendszerbe kerülni és
megszokni a közeget. Ebben az évben is szeretném ezt tovább fejleszteni és úgy neki vágni,
hogy minél gyorsabban és eredményesebben tudjuk véghezvinni az elképzeléseinket.
Egy erős, határozott, és mindenre elszánt csapat tagjaként szeretnék változtatni a hallgatóság
helyzetén és figyelembe véve az igényeket, képviselni azokat az egyetem vezetősége előtt és
kiállni értük.

Nagymaros, 2018. augusztus 14.

Janovics Artúr
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POZÍCIÓ / BEOSZTÁS

EMK-HÖK elnök

TANULMÁNYOK
2015. 09. 01.–jelenleg

vadgazda mérnök hallgató
Soproni Egyetem, Sopron (Magyarország)

2010. 09. 01.–2015. 06. 25.

gimnáziumi érettségi
Radnóti Miklós Gimnázium, Dunakeszi (Magyarország)

2002. 09. 01.–2010. 06. 15.

Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola, Nagymaros (Magyarország)
SZAKMAI TAPASZTALAT
2018. 09. 15.–2019. 06. 15.

EMK-HÖK általános alelnök

2012. 10. 15.–2015. 06. 30.

edző
Nagymaros FC, Nagymaros (Magyarország)
- több, mint két és fél évig edzettem a legfiatalabb utánpótlás csapatot önkéntes alapon
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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

- külföldi utaim alatt sokszor voltam magamra utalva, így kénytelen voltam saját magam megoldani a
dolgaimat, ezáltal könnyen tudok közvetlen és nyitott kapcsolatokat kialakítani
- többször foglalkoztam már fiatalabb korosztályokkal, így az adott esetekben való határozottság és
probléma megoldó képességem is javult

Szervezési/vezetői készségek

2019. 08. 30.

- általános iskola óta próbálok minél több szerepet vállalni az iskoláim közösségi életéből, ezáltal
könnyen átlátom a dolgokat és a legproduktívabb, leghatékonyabb úton próbálom megoldani
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Önéletrajz

Janovics Artúr

az esetlegesen felmerülő problémákat
- 2 évig voltam a helyi labdarúgó csapat kapitánya, valamint az utánpótlás csapat edzője, ahol
szervezői kompetenciáimat és az adott korosztályokkal való bánásmódot fejlesztettem
Munkával kapcsolatos készségek

-az előző évben általános alelnöki pozícióban sikerült bele látnom és bele tanulnom a hallgatói
önkormányzat és az egyetem működésébe, így ismerve a határainkat és a kereteinket konkrét
elképzelésekkel tudunk neki vágni az előttünk álló időszaknak
- határozott elképzeléseim és véleményeim van a körülöttem zajló dolgokról, melyeket nem félek
kimondani és megpróbálni változtatni rajtuk
- jól dolgozom csapatban, akár mint vezető, vagy aktív részese a közösségnek
- középiskolás korom óta keresem a lehetőségeket, hogy alkalmi munkák által szerezzek szakmai
tapasztalatot

Egyéb készségek

- a sport mai napig fontos szerepet játszik az életemben
- szenvedélyes vadász vagyok, alkalmanként horgász is

Járművezetői engedély(ek)

2019. 08. 30.
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