


МОТИВАЦИОННО ПИСМО 

на 

Гергана Любомирова Барова 

Специалност “Право”, втори курс 

Уважаеми колеги, 

С настоящото мотивационно  писмо декларирам кандидатурата си  за член на 

Студентския съвет за мандат 2021-2023г. при УНСС. Казвам се Гергана Любомирова 

Барова от град Ихтиман. Завършила съм средното си образование в същия град. В 

момента изучавам бакалавърската  си специалност “Право” и съм втори курс.  

Отговорна, мотивирана и амбициозна личност съм и считам, че бих била от полза на 

студентската общност. Разбира се, давам си сметка, че съчетаването на обучението ми 

заедно с дейностите, с които се занимава Студентския съвет, няма да е леко, но ще 

подходя към него така, както подхождам към всяко едно мое начинание- с хъс, 

желание, стремеж и вяра в промяната, и пътя към по-добро. Ще се радвам да развия 

качествата си относно сближаването на дистанцията университет-учащ. Бих искала 

именно аз да бъда необходимата връзка между преподаватели и студенти от 

специалност “Право”. Смятам, че кандидатурата ми е подходяща, защото  притежавам 

добри комуникативни умения, както и лесно създавам контакти. Имам готовност и 

желание да науча нови неща, свързани със студентската общност. 

Считам, че притежавам необходимите умения, защото усвоявам бързо нови работни 

дейности и лесно се адаптирам към промени. Готова съм да вложа всичките си знания и 

труд за успеха и развитието на студентската общност. Мотивацията ми за участие в 

Студентския съвет, на първо място е продиктувана от желанието ми да допринеса за 

по-активна роля на студентската общност. Знам, че с всеобщи усилия проблемните 

казуси в университета могат да бъдат разрешавани. На второ място е желанието ми да 

дам повече представителност на студентската общност в настоящия ми факултет . С 

участието ми в Студентския съвет ще придобия възможност да допринеса за по-

голямата информираност, относно събития, проекти и възможности , откриващи се 

пред студентите.    

Вярвам, че студентите заслужават гласът им да бъде чут, да изразяват свободно 

мнението си, да заявяват активна гражданска позиция  и да градят сами средата, в която 

учат и респективно живеят. Не мога да кажа, че съм най-добрият кандидат, но ще дам 

всичко от себе си за постигането на добри резултати в Юридическия факултет. 

 

С уважение, 

Гергана Барова  
  
29.04.2021г. 


