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Мотивационно писмо 

 

Здравейте, казвам се Силвана Трифонова от гр.Берковица и съм студентка в УНСС, 

специалност „Предприемачество“-трети курс. 

Средното си образование завърших във Финансова-стопанска професионална  гимназия 

„Васил Левски“, със специалност „Организация на туризма и свободното време“. 

 

Кандидатирам се за член на Студентски съвет, защото вярвам, че благодарение на тези 

три години в които съм тук съм се сблъсквала с доста пречки,  както в блока, така и в 

университета и смятам че  мога да допринеса за решаване на дадени проблеми. 

Благодарение на своята активност съм се запознала с голям брой студенти, които 

споделят своите  тревоги относно това което се случва в Студентски град.  

Аз смятам че трябва да се даде възможност на младите хора да реализират своите идеи, 

защото както знаем промята зависи от нас. Имам множество идеи  и цели как 

проблемите на студентите могат да бъдат сведени до минимум и бих се радвала да ги 

споделя с вас.  

-Първата ми цел е да съдействам за подобряване на състоянието на блоковете и 

специално блок 9, тъй като живея там и мисля че това не са нормални условия за живот 

в 21 век. Недопустимо е студентите да живеят в такива условия. 

-Втората ми цел е да подобря връзката студент-преподавател,ние сме много студенти и 

преподавателите не винаги успяват да обърнат внимание на всички. Според мен трябва 

да има едно свързващо звено което да обединява студентите и да ги представя пред 

преподавателите и смятам че това звено съм аз.Също така имам идея  да вмъкнем 

повече практики както и гост-лектори.Мисля че практиката е много по мотивираща от 

теорията. 

-Третата ми цел е участие в различни  ЕКО инициативи. Наш дълг е да опазваме 

околната среда. Аз ще подкрепям всички ЕКО инициативи  предложени от Студентски 

съвет. Сигурна съм че голяма част от студентите са готови да помогнат, стига 

информацията да им бъде проднесена по интересен начин. 



Знам че нямам опит в тази сфера, но считам, че притежавам качества , които ще бъдат 

полезни и в бъдешата работа на Студентски съвет. Силно се надявам  да ми бъде 

гласувано доверие, за  да работя в подкрепа на студентите.  

За мен най-важното нещо е подобряване на условията за живот на студентите, както и 

тяхното благосъстояние. 

Благодаря Ви, че отделихте време да прочетете това мотивационно писмо и да  

разгледате кандидатурата ми за член на Студентски съвет.  

Нека заедно направим промяната възможна! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.05.2021г.                                                                                                          с уважение, 

София                                                                                                          

 


