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Мотивационно писмо 

 

Уважаеми г-н Председател,  

Казвам се Десислава Златанова и в момента съм студентка в специалност 

„Предприемачество“ - 4 курс, член съм  на Комисията по социално-битови въпроси на 

учащи. С настоящото мотивационно писмо бих искала да изложа мотивите си, с които 

се кандидатирам за член на Студентски съвет към Университет за национално и 

световно стопанство.  

Кандидатирам се за член на Студентски съвет, защото вярвам в промяната, в 

Университета и считам, че студентската активност е начинът тя да стане реалност. Ние, 

студентите, сме хората, които имат смелостта и амбицията да застанат лице в лице с 

проблемите и да намерят техните решенията. Студентски съвет от своя страна е  

организацията, която дава начален старт на все повече и повече млади хора с будни 

умове, готови да бъдат промяната. Аз желая да бъда една от тях.  

Работата ми като част от Комисията по социално-битови въпроси на учащи ме 

кара да вярвам, че имам нужния опит да стана част от Студентски съвет. Имам 

възможността да общувам с много и различни студенти ежедневно, като това ме научи 

да изслушвам техните проблеми, да реагирам бързо в създалите се ситуации и да 

намирам адекватни решения. Така и в мен се зародиха множество идеи как проблемите 

на студентите могат да бъдат сведени до минимум. Считам, че притежавам нужния 

опит и умения да реализирам тези свои идеи. Вярвам, че мога да бъда част от 

промяната в Университета.  

Като възпитаник на университета силно се интересувам от неговото развитие. 

Смятам, че университет от ранга на УНСС трябва непрекъснато да търси нови начини 

за привличане на студенти, да се развива и да се адаптира към постоянно променящата 

се среда. Всичко това университета постига и дори надминава, като важна роля тук 

заема и  Студентски съвет, без който университетът нямаше да е това, което е днес. За 

това, бих искала да съм част от тази организация и заедно да продължаваме градим 

един от най-добрите и най-големи бизнес университети в България. 

В заключениe бих казала, че да бъдеш част от подобна организация като 

Студентски съвет е на първо място отговорност, но най-вече безценен опит, който 

развива потенциала и качествата на всеки един от членовете. Когато виждаш, че до себе 

си имаш хора, които също като теб са водени от желанието си за промяна и развитие, 

това те кара да вярваш, че има смисъл в това, което правиш. Считам, че мога да бъда 

полезна и в бъдешата работа на Студентски съвет. Силно се надявам да ми бъде 

гласувано доверие, за да продължа да работя в подкрепа на студентите.  

Благодаря Ви, че отделихте време да прочетете това мотивационно писмо и да 

разгледате кандидатурата ми за член на Студентски съвет. Нека заедно направим 

промяната възможна. 



 

 

03.04.2021г.        С уважение, 

София         Десислава Златанова 

 

 


