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Уважаеми читатели, 

Името ми е Михаела Григорова и съм студентка в 1ви курс, специалност Обществени 

комуникации и информационни науки(Медия икономика).Поради стеклите се обстоятелства с 

COVID19, живея в родия си град Враца, засега. 

От различни места научих за предстоящите избори на Студентския Съвет. Това, което ме 

мотивира да участвам в тях, е желанието ми да направя нещо полезно за себе си и за околните. 

Искам да се включвам в инициативите, които университетът организира, да взимам участие в 

различни проекти и не на последно място да се запознавам с нови лица. Това, което аз мога да 

предложа на съвета, е една борбена личност, с много идеи и голяма желание за подобен тип 

мероприятия. Аз съм, на първо място отговорна, креативна, разговорлива и изпълнителна. За 

мен едно нещо да върви в правилната посока, това означава, че екипът му трябва да работи в 

синхрон и разбирателство. Много важно за успешната работа е това да се изпълняват задачите 

с лекота, а това става, когато между членовете има доверие, дори приятелство. Заради 

положението, което е в последната една година, не можах да видя много от студентския 

живот, нямах много време, прекарано в университета, нито пък с колегите. Затова силно се 

надявам от следваща учебна година да се върнем в УНСС и да можем да усетим студентството, 

както и всички негови задължения.  

Много бих се радвала, ако ми дадете шанс да стана част от екипа на СС и да имам 

възможността да дам всичко от себе си в изпълнението на задачите, да се запознавам с много 

нови хора и да създавам нови спомени! 

[05.05.2021.] 

  С уважение, 

 Михаела Григорова 


