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Мотивационно писмо 

 

от 

 

Милица Димитрова 

 

Здравейте на Вас и цялата студентска общност. 

 

На крачка от титлата “Бакалавър” моята амбиция и желание за учене не ме оставят на 

мира и поради тази причина съм силно мотивирана да продължа образованието си в 

Университета за Световно и Национално Стопанство - София. Във връзка с това бих 

искала отново да бъда част от Студентски съвет при УНСС. 

 

Кандидатирам се за избори за Студентски съвет за втори път, като бях част от 

предходния мандат. Това, което Съветът ми даде, бе не само запознанства и 

приятелства с нови колеги от различни специалности, а възможност да участвам в 

събития, организирани от най-дейния Съвет сред всички в страната.  

 

Независимо сегашната обстановка (развитието на Covid-19) ние от Съвета останахме 

единни, благодарение на нашите предводители. Въпреки онлайн средата на обучение, 

голяма част от събитията, които бяха част от календара, се състояха, при това успешно. 

 

Може би най-любимото ми събитие е организирано “Кариера УНСС”. В него ние 

имаме възможност да се срещнем с избрани компании и да изберем работа, която е по 

специалността, която учим. Изключително щастлива съм, когато мой колега намери 

своята позиция чрез този event, а ще споделя, че аз лично намерих една от първите си 

работи в тези дни на кариерата. 

 

След всичко това идва моментът да споделя защо се кандидатирам отново - ще разделя 

точката на две: полза за околните и полза за мен. 

 

Полза за околните: 

Плюсът когато си в “сърцето” на организация е, че разбираш за всички събития сред 

първите, а така имаш възможност да разпространиш до безброй хора. Моите колеги 

оцениха възможността в Съвета да има човек, който виждат в ежедневието си.  

 

Освен предоставяне на новини относно бъдещи събития на Съвета, често съобщавах за 

срокове за подаване на декларации и информация за стипендии от конкурси. Хубаво е 

да си част от университет, но по-приятно е, когато си част от идеите му. 

 

Студентските бригади бяха доста важна тема за нас и с помощта на колеги успяхме да 

инициираме предварителни изпити, а когато това не можеше да се случи, разговаряхме 

с преподаватели за постигане на консенсус.  

 

Надявам се съм била полезна на всеки, който е достигнал до мен с конкретен 

въпрос. 

 

Ползи за мен: 

Ще се опитам да бъда кратка, но не гарантирам. Супер горда съм, че имах възможност 

да бъда част от Студентски съвет. Този девиз е част от моето СВ, независимо от 

компанията, в която съм кандидатствала и ще продължи да бъде така. Запознанствата с 



готини хора, академичните ни събития и не само, дадоха силен тласък да се опознаем и 

разчитаме един на друг.  

 

Спомням си деня на изборите както и вълнението ми за събитията, първия ни 

образователен лагер, на който единно застанахме зад становището, че наемите на 

студентите не трябва да бъдат повишени. Спомням си също поднасянето на цветя на 

връх Шипка и много други...Обещах да съм кратка. 

 

Истината за мен е, че Студентски съвет при УНСС дава възможността на всеки студент 

да намери съмишленици, да изгради план и да го осъществи.  

 

Силата е в нас, стига да дръзнем да я използваме! 

 

С уважение, 

Милица Димитрова Димитрова 
 

 

 


