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Михаела Венкова Динчева 

До 

Студентски съвет при УНСС  
На вниманието на: 

г-н Ангел Стойков – председател на Студентски съвет, и на всички колеги, които ще 

гласуват за представители от квотата на студенти и докторанти в Общото събрание на 

УНСС и в Общото събрание на Студентския съвет за мандат 2021 – 2023г. 

 

 

МОТИВАЦИОННО ПИСМО 

 
      Уважаеми колеги,  

 

    С настоящето писмо желая да кандидатствам за представител от квотата на студентите и 

докторантите в предстоящото Общо събрание за Студентски съвет за мандат 2021 – 2023 г. 

Определям себе си като амбициозен, целеустремен и прогресивен човек, способен да работи 

в екип и да се бори докрай за осъществяването на възложените му задачи. 

     Мотивирана съм да се превърна в част от състава на Студентски съвет, тъй като твърдо 

вярвам в това, че гласът на младите и интелигентни хора трябва да бъде чут, защото именно 

те са така чаканият „вятър на промяната“. И точно защото тази институция е пример за това 

как студентите са се превърнали в  двигател към прогрес и иновации, желая да се присъединя 

към тази толкова успешно работеща машина. И макар да съм едва първокурсничка, то аз 

съм редовен член на „Студентска асоциация за изследване на международните 

отношения“ /САИМО/ още от началото на настоящата академична година 2020/2021 г., 

което ми даде възможност да усвоя много от тънкостите при процеса на организация и 

провеждане на събития, както в истинския живот, така и в новата виртуална реалност. Ето 

защо искам да допълня, че за тези няколко месеца, откакто членувам в САИМО, разбрах, че 

зад всеки успешно осъществен проект стоят отговорно поетата инициатива, дисциплината 

и умението за работа в екип - все качества, които са и сред моите най-силни страни. Този 

набор от придобити умения желая да приложа и в реализирането на бъдещите проекти, с 

които Студентски съвет предстои да се захване.  

       Нещо повече, от тази календарна година съм и част от колективен тригодишен проект с 

участието на преподаватели, докторанти и студенти за научно изследване на тема: 
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„Факултет „Международна икономика и политика“ в УНСС: десетилетия на традиции, 

приемственост и развитие“. Ето защо, ако бъда избрана за представител на Студентски 

съвет при УНСС, ще бъда мост в комуникацията между преподавателите и студентите, което 

значително би улеснило работата на членовете на Студентски съвет.  

      Въпреки че се занимавам активно със странични дейности, успявам да балансирам 

успешно между тях и учебния процес. Това проличава и в успеха ми от първата сесия - 

отличен 6.00. Ето защо смея да заявя, че аз съм човек, който успява да се справя с множество 

поети ангажименти. Никога не съм се страхувала от отговорността и работата, дори те са 

мой стимул по пътя към успеха. Затова вярвам, че ще бъда ценен и полезен кадър в 

следващия двугодишен мандат на Студентски съвет при УНСС, който ще се бори да 

допринесе за утвърждаването на престижа и авторитета му сред обществото.  

    В заключение, бих желала да допълня, че ако бъда избрана за член на Студентски съвет, 

една от главните ми мисии ще бъде да докажем заедно, че в България все още има млади и 

стойностни хора, които не се боят да си поставят високи цели и знаят как да ги постигнат.  

      Надявам се, че в мое лице ще припознаете своя избор за представител на Студентски 

съвет при УНСС, мандат 2021 – 2023 г. Призовавам всички да гласуват,  защото гласуването 

е не само наше право, но и лична отговорност. 

 

С уважение: 

Михаела Динчева,  

30.04.2021 г, гр. София  


