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Мотивационно писмо 

Даниела Георгиева Шалдърова  

Факултет ,, Управление и администрация‘‘ 

Направление ,,Администрация и управление‘‘ – II курс 

Уважаеми колеги, 

с настоящото мотивационно писмо изразявам желанието си да се кандидатирам за член 

на Студентския съвет. 

Завършила съм Професионална Гимназия по Икономика и Мениджмънт в град 

Пазарджик, с придобита професионална квалификация по счетоводство. Била съм част 

от ученическите съвети и винаги съм била изключително дейна и целеустремена. Точно 

това ме подтиква да се кандидатирам за член на Студентския съвет на УНСС за мандат 

2021-2023г. Моята цел е да подобря студентското управление. Смятам, че имам 

качествата да бъда добър кандидат, защото съм амбициозна и мотивирана да направя 

една по-добра студентска среда. Смятам ,че мога да бъда моста между преподавател и 

студент и всеки един проблемен казус ,да опитам да бъде решен. От началото на първи 

курс следя изявите на Студентския съвет и смятам, че мога да допринеса за още по-

доброто развитие на организацията. Студентският съвет на УНСС е най-старият 

студентски съвет и в честването на своята 30 годишнина ще бъда изключително радостна 

да бъда именно част от неговия състав.  

Колеги, поемам ангажимента нашето направление ,, Администрация и управление“, още 

повече да се доразвие, като осъществявам ежеседмични контакти с топ фирмите на 

България, за намиране на работа и осъществяване на стажове за колегите в тях. Ще 

осъществя връзка с ръководството на факултета, като поискам тяхното разрешение за 

осъществяване на лекции, които да бъдат водени от гост лектори от бизнеса.  

Не мога да кажа, че съм най-добрият кандидат ,но мога да кажа ,че съм кандидата, който 

ще се старае да подсили връзката между студент и преподавател и ще дам всичко по 

силите си ,за това. Ще се радвам да бъда избрана за член на Студентския съвет и да работя 

в полза на качественото образование. 

С уважение: 

Даниела Шалдърова 


