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До Ангел Стойков,  

Председател на Студентски съвет при УНСС 

 

 

Мотивационно писмо 

  

 

От Деляна Иванова Кавръкова, четвърти курс, специалност   „ Право“.  

 

Уважаеми г-н Председател,  

уважаеми колеги членове на Студентски съвет при УНСС, 

 

С настоящето мотивационно писмо желая да заявя кандидатурата си за член на 

Студентски съвет при УНСС.  

 

 През времето, в което се обучавам в Университета за национално и световно 

стопанство наблюдавам работата и дейността на Студентски съвет при УНСС. Въз 

основа наблюденията ми свързани с активността и деятелността  на студентския съвет 

ще отбележа най- важните факти и дейности на съвета, които оценям, като 

изключително важни и са допринесли за цялостното ми обективиране на мнение за 

съвета, респективно и за това да изразя воля с решението си да подам тази кандидатура 

за член на Студентския съвет.  

 Студентите имат законоустановени равни права. Считам, че  студентският съвет 

със своята активна дейност категорично и убедително работи за гарантирането на тези 

права и реализирането на активното личностно и  академично усъвършенстване на 

всеки един студент.  За мен е много - важно студентите да имат информираност за 

различни институционални и учебни въпроси, които имат значение за ефективното 

обучение. Считам, че Студентският съвет категорично гарантира тази  информираност.  

Също така наблюдавам, че основен приоритет на съвета е изграждането и 

поддържането на активен диалог с ръководството на университета, като студентското 

мнение се взема предвид при осъществяването на диалога между представителите на 

Студентския съвет и ръководството на университета. 



 За мен винаги е било важно да мога да изразявам мнението си в различните 

аспекти на своето обучение, което е една от причините да заявя кандидатурата си  за 

член. Също така водеща причина да желая да бъда член на студентския съвет е 

ефективното и прозрачно функциониране на съвета.  

Считам, че мога да допринеса за развитието и  реализирането на всички проекти 

и студентски политики,  в  които Студентският съвет участва активно и вярвам, че мога 

да участвам ефективно в работата му. 

Като студент,  обучаваща се  Юридическия факултет на университета, допускам  

и преценям, че притежавам добри комуникационни умения и  постоянство. 

 Предвид факта, че в процеса на обучението си се срещам с голям обем от 

информация  съм развила умението си да анализирам най - важните аспекти и отдавам 

значение  на детайлите в работата си.  Допускам, че това  също ще ми помогне за 

ефективното участие в дейността на съвета. 

 Да бъда част от Студентския съвет, ще ми даде възможност да развия още 

повече положителните си  качества. Вярвам, че ако бъда част от него ще имам 

възможност да надградя себе си като личност и да натрупам нови знания и умения. 

 Целите и интересите, които преследва съветът  отговарят на моите разбирания, 

приоритети и принципи  това е доказателство, че мога да бъда активна и полезна за 

осъществяването на дейността му. 

Надявам се да разгледате и одобрите кандидатурата ми.   

 

 

                  С уважение, 

Деляна Иванова Кавръкова.  

 


