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МОТИВАЦИОННО ПИСМО 

От Даяна Дилянова Георгиева, 

Направление “Икономика и бизнес”, 

II курс

Уважаеми Г-не/Г-жо, 

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

Студентския съвет към УНСС. 

Казвам се Даяна Георгиева, студент II курс, Направление “Икономика и бизнес”. Считам, че 

участието ми ще бъде от полза за Студентски съвет, поради притежаваните от мен творчески, 

креативни, комуникативни и организационни качества. 

По време на обучението си в гимназията съм се занимавала активно с всички организационни 

задачи, касаещи учениците и ползотворния учебен процес. Участвах в извънкласни дейности, 

като музикални концерти, театрални и други училищни изяви, кръжоци и проекти. Имам 

спечелено I място на Национално ниво за  България – Конкурс за руска песен, I награда в 

конкурс „Родният край в моите очи“ на Геотехмин и Елаците-Мед с писмена творба, III място в 

състезание „Математика без граници“.  

Това допринесе много за развитието на комуникативните ми умения и засиления ми интерес 

към различни инициативи. Имам желание да помагам и да давам повече. Вярвам, че за всеки 

проблем има решение и човек заслужава да бъде изслушан и разбран.  

Личната ми мотивация за участие е пряко свързана с желаниято ми за развитие на тази 

организация и възможността да защитавам интересите на колегите си. Активното ми участие в 

Студентски съвет ще допринесе за бъдещата ми реализация, а съвместната ми работа с 

колегите ще доведе до нови приятелства и бъдещи успехи. 

Мотивирана съм, да изпълнявам нови и интересни задачи, да се ангажирам като активен член 

в Студенския съвет и да защитавам правата на студентите. 

Считам, че личните качества, които притежавам като организираност, толерантност, 

решителност и умение за работа в колектив, заедно с амбицията ми да изпълнявам отговорно 

задълженията си, биха допринесли за успешно реализиране на целите на Студентски съвет към 

УНСС.  

Ще се радвам, ако имам възможността да бъда избрана за член на съвета и да работя в полза 

на качественото образование. 

09.05.2021г.      С уважение: 

  Даяна Георгиева 


