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Мотивационно писмо 
 

Уважаеми г-н Председател на Студентски съвет, 

С настоящето писмо изразявам желанието си да се кандидатирам за член на 

Студентски съвет при УНСС. Като член на Съвета през мандат 2019-2021г. успях да 

науча много неща от работата с организацията. Опитът ми показва, че усърдната работа 

води до добри резултати. По време на мандата бях член на Общото събрание на УНСС, 

член на Общото събрание на факултета (Финансово-счетоводен факултет), член на 

Факултетния съвет, както и член на Факултетната комисия по оценяване и одобряване 

на програмите за обучение (ФКООПО). Разпознаваем съм сред преподавателите на 

факултета и в частност на преподавателите от катедра „Счетоводство и анализ“. Това 

би ми помогнало да утвърдя името на организацията пред катедрата и факултета. Често 

се е случвало именно от мен колегите да научават за политиките на Студентския съвет 

и за инициативите, които той провежда. Смело мога да твърдя, че голяма част от 

колегите в моята специалност знаят за Студентския съвет именно, защото съм бил 

негов член, и често са се интересували от това, което се случва в него. В случаите 

когато колегите са имали проблеми, са се обръщали към мен, защото съм част от 

студентската организация и в повечето случаи съм успявал да им помогна. Мисля, че 

това показва на студентите, че наистина има кой да защитава техните интереси. На 

изборите за мандат 2019-2021 бях казал, че ще помогна на всеки студент, колкото мога. 

Мисля, че се справих с това, което им казах тогава и затова колегите винаги са ми били 

благодарни. Понастоящем продължават да ме търсят, в случаите когато имат някакви 

затруднения. Когато не мога да им помогна, винаги търся съдействие от Ръководството 

на организацията, така че да можем да помогнем на конкретния студент. Отговорник 

съм на моя поток, което би улеснило връзката ми с преподавателите от нашата катедра, 

в случай на необходимост.  

Ще продължавам да защитавам интересите на студентите докато съм в 

университета! 
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