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До Студентски съвет УНСС 

Гр. София  

 

 Мотивационно писмо 

 

Уважаеми г-н/г-жо, 

С настоящето писмо изявявам желание да кандидатствам за  представител на 

Студентски съвет УНСС - мандат 2021-2023г.  За мен ще е чест да бъда част от 

студентския  съвет, тъй като това е влиятелна институция, която работи в полза на 

студентите. Твърдо вярвам, че  успешното управление на студентския съвет се крепи на 

работата в екип, организираността, добрата комуникация и активността. Всеки един от 

нас може да допринесе за по-доброто бъдеще – било то в студентските среди или извън 

университета. Именно студентската общност е едно олицетворение на обществото ни 

като цяло. Ангажираността на всеки един човек е стъпка за благополучие и 

просперитет. Аз съм човек, който следва целите докрай, проявявам ангажираност към 

всичко, с което се захвана. Хората, които ме познават ме определят като отговорен и 

позитивен човек. Твърдя, че мога да допринеса за по-доброто функциониране на 

Студентски съвет УНСС като отразявам интересите на студентите и участвам в 

създаването на нови, по-добри условия и идеи, проявявам ангажираност и отговорност 

за решенията.  Другата причина, поради която желая да участвам в Студентския съвет, 

е отношението  ми към УНСС като институция. За мен УНСС не е просто 

университета, в който  записах образованието си, за мен това е институция с 

дългогодишни традиции и история. Бих искала да бъда повод за гордост на 

университета  и  вярвам, че всеки един от нас един ден ще бъде горд възпитаник на 

УНСС. В училищните години бях част от ученическия съвет и смея на твърдя, че този 

опит ми донесе обширен поглед върху ученическия живот  и среда в училище, това от 

своя страна го приемам като полза, ако бъда част от Студентски съвет при УНСС. 

 

Гр. София                                                                                          С уважение:  

Габриела Караосманова 

 Дата: 07.05.2021г.                                                                               

 

 


