
Miért a Nyíregyházi Egyetem? 
Én azért választottam a Nyíregyházi Egyetemet, 
mert szülővárosomhoz közel van, így bármikor 
megtehetem, hogy hazalátogassak a szüleimhez. 
Kutatásban, tanulásban kérheted kedves tanáraid 
segítségét.

 Továbbá számos lehetőség van, mint például 
igényes sportlétesítményeink, melyeket ingyen 
használhatják a NyE hallgatók. Ingyenes 
képességeket fejlesztő előadásokon, különböző 
programokon, jó hangulatú rendezvényeken – mint 
például Sportnapon, Futball bajnokságon, Kutatók 
éjszakáján - vehetünk részt, ahol nemcsak egyénileg, 
de csapatban is fejlődik személyiségünk. Ha 
szeretnél mozogni, vagy kicsit kikapcsolódni, akkor 
ajánlom neked a közelben lévő Sóstói erdőt, 
melyben élő fák szépsége, és madarak csicsergése, 
nyugalmat sugároz feléd, és feltölt energiával. 
Viszont ha pörgésre, nyüzsgésre, szórakozásra 
vágysz, akkor meg kell, hogy említsem az 
Egyetemünk Szertár nevezetű szórakozóhelyét. 

NyE kínál: Erasmus program, kollégiumok 
(Campus Kollégium, szakkollégium), Hotel Sandra 
Ifjúsági Szálló, Bessenyei Hotel, menza, 
szórakozóhely, könyvtár, nyomtatás, fénymásolás, 
számos rendezvények, programok, bajnokságok, 
különböző táborok, sportlétesítmények, laborban 
végezhető kutatások, pályázatokban, ill. TDK-n való 
részvétel, változatos szakok tárháza, piloták képzése 
(csak az NYE-n).
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Személyes adatok 
Név: Gonda Viktória Ildikó 
Születési hely, idő: 4600, Kisvárda 1995. 10. 27. 
Lakhely: 4600, Kisvárda Temesvári u. 76. 
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Iskolai tanulmányok 
2002-2010: Teichmann Vilmos Általános Iskolában, Kisvárda.
2010-2014: Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvodában végeztem 
középiskolai tanulmányomat, Kisvárdán.
2014-2019: Nyíregyházi Főiskola (10 féléves) osztatlan tanár szakon, testnevelő-természetismeret-
környezettan tanárként kezdtem tanulmányaimat 2014/15/I. félévében, majd II. félévben Dobróné dr. Tóth 
Mártával való beszélgetésem során átjelentkeztem biológia-testnevelés szakra, amit a mai napig nem bánok. 
2016. január elsejétől Nyíregyházi Egyetem lettünk, azóta is itt tanulok, és 5. évesként végzem egyéni 
összefüggő iskolai gyakorlatomat a nyíregyházi Apáczai Csere János Általános Iskolában és AMKI-ban.
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2016-2018: Fitness Wellness Instruktor OKJ bizonyítványt szereztem, Nyíregyházán.

Munkatapasztalat 
2015.től a Nyíregyházi Egyetem Testnevelés és Sporttudományi Intézetének Szertorna oktatás
2017. 07. 31. – 2017. 08. 04. A Nyíregyházi Egyetem Tanári Felkészítés pedagógia-pszichológia 
mintatanterv 9. félévében szereplő közösségi pedagógiai tevékenységemet, a kisvárdai Teichmann Vilmos 
Általános Iskolában teljesítettem, az Erzsébet tábor keretein belül. 
2018. 09.01-2018. 12.31.  demonstrátori feladatokat látok el, ezzel segítve Dobróné dr. Tóth Márta 
munkáját.
2018. 10. 01- az EFOP-3.6.2.-16-2017-00001 "Komplex vidékgazdasági és fenntarthatósági fejlesztések 
kutatása, szolgáltatási hálózatának kidolgozása a Kárpát-medencében" című pályázatban közreműködő. 
Témám: Talajjavítók hatása a chilli paprikák termesztésére és minőségére. Témavezetőm: Tarek Mohamed. 
Kutatásomat, most is végzem. 

Érdeklődési kör 
Biológia, Testnevelés, (szertorna, tánc, aerobic)


