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 Мотивационно писмо 

Уважаеми колеги, 

Казвам се Виктория Спасова от град Гоце 

Делчев. Завърших средното си образование в 

ПМГ „Яне Санданки“ в родния си град, а в 

момента съм студентка първи курс в УНСС със 

специалност „Медии и журналистика“. С 

настоящото мотивационно писмо заявявам 

кандидатурата си за член на Студентски съвет 

УНСС с мандат 2021-2023 година. 

Кандидатирам се, защото вярвам, че 

студентската общонст трябва да бъде 

представена от млади и амбициозни хора. На 

база опита, който имам от ученическите и 

общински съвети ще допринеса за развитието 

на Студентския съвет. Заявявам категорично, 

че ще бъда лицето, което ще защитава Вашите 

права и интереси. 

Проявявам интерес към изборите, защото 

съм част от университета и в мое лице ще 

можете да видите един целеустремен човек. 

Като представителка на направлението 

„Обществени комуникации и информационни 

науки“, съм запозната с факта, че голяма част 

от моите колеги се сблъскват с проблеми със 

своите общежитията и условията за живеене в 

тях. Самата аз го изпитах, затова и основната 

ми цел ще бъде да променя това, като 

участвам активно в действията предприети в 

тази посока. Ще имам въможността да 

приложа творчески и нестандартен подход 

при решаването на проблемите и 

организирането на различни мероприятия. 

Тези умения усвоих по време на стажа си в 

телевизията „Code Health TV“. Със своята 

комуникативност, която успешно успях да 

развия като доброволец в различни инициатви 

за деца с увреждане, бих могла да изпълнявам 

задълженията си свързани с общуване, 

ръководене и организиране по един доста 

креативен и творчески начин. 

Надявам се да повярвате в мен. Ще 

направя всичко възможно гласът Ви да бъде 
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