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До  Студентски съвет 

УНСС 

Уважаеми колеги, 

в настоящото мотивационно писмо бих искал да изразя желанието си да кандидатствам за 

представител на Студентски съвет за мандат  2021 – 2023г и да изложа аргументите си за моята 

кандидатура.  

Моята мотивация да участвам в тези избори е породена от това, че съм ангажирана  и 

амбициозна  личност, и дори с краткия ми житейски  опит,  смятам,  че съм подходящ за 

представител на Юридически факултет. Като бъдещ юрист съм винаги по пътя на правото, 

приемам предизвикателството да съм обществено ангажиран и да обогатявам и разширявам 

познанията  и хоризонта си. Бих искал да се занимавам и защитавам интересите на 

академичната общност в университета ни.  

Според статистиката  България е на едно от последните места по свобода на словото. Мисля, че 

с моите качества като комуникативност, креативност, гъвкавост, обективност, човек готов да се 

справя с  предизвикателства и проблеми, мога  да положа основите на диалогов мост както 

между студенти и преподаватели,   така и между студентите и  кариерното им развитие. Идеята 

ми е да има една по-добра, по-модерна и по-качествена комуникация между преподаватели и 

студенти за по-добро обучение и интерес, което да върви успоредно  с поетапно и  постепенно  

въвеждане на студентите  в юридическата практика, за да  усещат тръпката да са  юристи извън 

университета. От личен опит знам колко е трудно в днешно време да си студент и да си 

следваш мечтите си, затова с моята визия към проблематиката на деня, мнение и умения ще се 

отнеса отговорно към позицията и нейните задължения. 

Считам, че за един студент е от съществено значение да се образова както на академичната 

скамейка, така и в практиката, да е  информиран за обществените нагласи, за  световните 

тенденции, да е ангажиран с проблематиката на страната, да е готов да допринася за 

развитието на образователната институция и модерния диалог в нея.  

Модерното образование включва както теоретична подготовка, така и поемането на обществен 

ангажимент. За мен би било шанс  да се включа в дейността на „Студентски съвет” към УНСС, 

възможност да разгърна себе си, да поема ролята на  медиатор и да работя в този екип.  

С уважение и желание за сътрудничество! 

Момчил Стойков 


