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Мотивационно писмо 

 

Уважаеми членове на Студентски съвет и изборна комисия, 

Прилагам мотивационното си писмо във връзка с кандидатурата ми за член на 

Студентски съвет. 

В момента изучавам магистратура първа година в катедра „Финанси“.  В 

кариерен план се развивам като експерт, финансови и стопански анализи. 

Професионалното ми развитие е следствие на завършена бакалавърска степен по 

„Международни икономически отношения с преподаване на английски език“ в УНСС. 

През последните години активно съм се занимавала с различни 

неправителствени организации – сред тях са Интеракт и Ротаракт клуб. В тях натрупах 

богат опит – развиване на всеобхватни дейности свързани с доброволчество, проекти, 

допринасящи за международното и междукултурно разбирателство, осъзнаване на 

личната отговорност в обществото, участие в програми за борба със заболявания сред 

младите и усилена работа в помощ на хора в неравностойно положение в България. 

Всяка една успешно изпълнена цел ме научи, че промяната, колкото и малка да е тя, е в 

ръцете на младите хора, тези, които имат смелостта да я поискат. 

Към момента приключва първият ми мандат като член на Студентски съвет при 

УНСС. Именно там срещнах интелигентни и амбициозни колеги, които настояват 

гласът им да бъде чут, да заявят активната си гражданска позиция, да изградят сами 

средата, в която искат да учат и да се развиват.  

Мотивацията ми за участие в Студентски съвет за втори път е продиктувана от 

желанието ми да допринеса за още по-активната и ефективна роля на студентите -  като 

по този начин се даде повече гласност на проблемите в публичното пространство. С 

вече натрупания опит, отговорно заявявам, че последните две години като част от екипа 

на Студентски съвет при УНСС ме изградиха като личност и развиха у мен качества, 

които не предполагах, че притежавам.  

В заключение бих казала, че има още нереализирани идеи, още нерешени 

проблеми и още недовършени инициативи, в които искам да се взема участие. Затова 

имам желание да се развивам и да работя с членовете на Студентски съвет, с които 

заедно да продължим да бъдем гласа на студентската общност. Вярвам, че притежавам 

качества и опит, които ще бъдат полезни в бъдещата работа на Студентски съвет при 

УНСС. Силно се надявам за втори път да ми бъде гласувано доверие, за да продължа да 

работя в подкрепа на студентите.  

 

С уважение, 

Гергана Тодорова  


