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МОТИВАЦИОННО ПИСМО 

 

Уважаеми колеги,  

Казвам се Любомира Димитрова, от град София. Завършила съм 54 СУ "Св. Иван 

Рилски" с чуждоезиков профил - английски и руски език. В момента се обучавам в 2 

курс, направление "Администрация и управление" в Университета за Национално и 

Световно Стопанство (УНСС).  

Имам желание да се кандидатирам за член на Студентски съвет през мандат 2021-2023 

г. 

Смятам, че съм един мотивиран, изключително комуникативен и енергичен човек и 

мога да допринеса за развитието на направление "Администрация и управление".  

Кандидатурата ми е с цел подобряване на учебния процес, връзката между 

преподавател и студент, както и връзката между бизнеса и университета.  

Запозната съм отблизо с дейността на Националното представителство на студентските 

съвети (НПСС) и Студентските съвети като цяло.  

Вземала съм участие до този момент в редица събития организирани от Националното 

представителство на студентските съвети (НПСС), в част от които съм била асистент на 

координатора на проекта. Подпомагала съм административната дейност и изготвянето 

на грамотите за изявилите се участници в Зимен и Летен Университет.  

През последните години направление "Администрация и управление" се изгради като 

лидер, но въпреки това като млад човек забелязвам пропуски в него. Именно заради 



това смятам, че съм достоен кандидат, за да допринеса за това пропуските да бъдат 

отстранени. 

Мотивацията ми е изключително голяма, защото мога да допринеса за развитието на 

всички мои колеги, както и да се занимавам активно с дейността на Студентския съвет 

и да продължа да вземам участие в мероприятия организирани от Националното 

представителство на студентските съвети в Република България.  

Знам и вярвам, че с общи усилия, ще постигнем успех в развитието ни като личности, 

както и в развитието на нашия факултет в динамично развиващата се технологична 

среда. 

 

Гр. София                                                                                               С уважение:  

03.05.2021 г.                                                                                   /Любомира Димитрова/ 

 


