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Мотивационно писмо 

Уважаеми членове на  Студентски съвет УНСС, 

С настоящето писмо желая да кандидатствам по обявата за ново членство в Студентския съвет 

на Университета за национално и световно стопанство. 

Казвам се Десислава Павлова, студентка във втори курс, специалност „Икономика с 

преподаване на английски език“. Занимавала съм се с доброволчество, участвала съм в 

програма за личностно развитие, взимала съм участие в много извънкласни дейности като 

спортни мероприятия и училищни състезания и олимпиади. Всички тези дейности са 

помогнали да придобия важни качества, като работа в екип, точност, последователност и 

отговорност, които смятам, че ще ми бъдат от полза за членството ми в Студентския съвет. Да 

бъда част от тази организация, ще ми донесе нови приятелства, хора от които да се уча, 

полезна работа, качества и умения, които ще развивам и които ще са ми от полза през целия 

живот.  

Мотивациите ми за кандидатстване за член на Стуеднтския съвет са следните: 

Учейки в университета, осъзнавам необходимостта човек постоянно да се развива, да работи 

върху себе си и в полза на обществото. За две години като студент, наблюдавам и участвам с 

интерес в събитията, организирани от Студентския съвет. Членовете му защитават интересите 

на студентите, информират и улесняват учащите, работят в полза на тях, допринасяйки 

развитие на студентите по време на обучението им. След като видях работата на Съвета и 

присъствах на някои от вашите събитията, имам мотивацията да застана от другата страна, този 

път не като участник, а като част от екипа, който организира всичко. Имам желанието да 

помагам на околните, да бъда активен участник в събитията, а не пасивен наблюдател. Друга 

мотивация е промяната. Вярвам, че всеки проблем може да бъде решен, стига човек да е 

решителен, да има воля и желание. Аз имам желание да бъда част от промяната към по-добро 

за сегашните и бъдещите студенти на УНСС. 

Ще се раздвам ако бъда част от Студентския съвет, работейки и справяйки се с проблемите 

заедно за общото благо на студентите на университета. 
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