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МОТИВАЦИОННО ПИСМО 
 

       С настоящото писмо бих искала да обоснова причините, поради 
които  съм взела решение да се кандидатирам за представител към 
Студентски съвет. Считам себе си за способна и подходяща и 
мотивациите ми за това са няколко: 
      Основният фактор, който ме подтикна, е желанието ми да 
оптимизирам максимално студентските си години, като ги направя 
още по-ползотворни и по-ефективни и в същото време да бъда от 
полза за колегите си в университета. Специалността, която изучавам, 
а именно “Маркетинг”, ми е помогнала да имам по-различен, 
креативен и нестандартен поглед към всяка една идея, предмет или 
събитие и според мен това мое различно виждане би било доста 
полезно в една такава организация. Имам интерес към студентските 
структури отдавна, присъствала съм на няколко събития, 
организирани от Студентски съвет, познавам техните интереси и цели 
и смятам, че бих се вписала добре сред тези умни и целеустремени 
хора, защото споделяме еднакви идеи и мнения. Работата ми до сега 
винаги е изисквала от мен да бъда дисциплинирана, организирана, да 
работя качествено в екип с колеги и да изпълнявам задачи, за да бъде 
удовлетворен всеки клиент, спрямо своите изисквания. Точно този 
опит в работата с различни хора би ми бил изключително полезен в 
ситуации, когато трябва да се вземе решение, което да удовлетвори 
студентите на УНСС.  
     Организацията би ми помогнала да обогатя социалната си среда и 
по този начин да помагам и на своите колеги във всеки един аспект, с 
оглед на това че основната идея на самата организация е да защитава 
правата на студентите. Считам себе си за отговорна, силно 



амбициозна, адаптивна и добросъвестна и винаги съм била много 
отдадена и сериозна към това, с което се заемам. Аз съм човек, който 
непрекъснато има желание да разширява кръгозора си и да се 
обогатява, както с нови знания, така и с нови контакти. Евентуалната 
възможност да имам принос към развитието на академичната общност 
на университета за мен е предизвикателство и отговорност, но най-
вече амбициозна цел. 
    Намирам възможността за присъединяване към Студентски съвет 
като много интересна, вълнуваща и подтикваща към креативна 
дейност и развиване на личностни качества. Уверена съм, че мога да 
имам позитивен личен принос към дейността на организацията и в 
случай, че ми бъде гласувано доверие да бъда член на Студентски 
съвет моите знания, умения и искрено желание ще допринесат за още 
по-ефективна работа и резултати, които да удовлетворяват всички 
студенти на УНСС. 
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