


МОТИВАЦИОННО ПИСМО 

 

 

Теодора Богданова Алексиева , 

Студент 2 курс, Специалност “Финанси,счетоводство и контрол”. 

 

      Уважаеми колеги, членове на Студентски съвет,  

     С настоящото мотивационно писмо бих искала да изразя желанието си да се 

кандидатирам за член на Студентски съвет при УНСС. 

     Казвам се Теодора Алексиева и съм родом от град Казанлък, прославил в цял свят 

родината ни с Казанлъшката маслодайна роза и богатото тракийско наследство. 

Завършила съм своето средно образование в Профилирана Хуманитарна Гимназия “Св. 

Св Кирил и Методий” с профил “География и английски език”. По време на основното и 

средното си образование съм участвала в Програмата на Европейския съюз за подкрепа 

на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа “Еразъм+”, както и в 

организирането и провеждането на различни кампании и инициативи с 

благотоворителна цел.  Считам, че високите успехи и резултати, постигнати от мен по 

време на средното образование - 6,00 и при кандидатстването ми за прием в 

Университета за Национално и Световно Стопанство - 5,92 се дължат на желанието ми 

за черпене на нови знания и умения, нестихващата ми амбиция за развитие и 

перфекционизъм при изпълнението на възложените задачи.  

     С кандидатурата си за член на Студентски съвет при УНСС бих желала да затвърдя и 

развия посочените по-горе притежавани личностни качества, да придобия нови знания 

и умения, да участвам по-активно в процесите на студентската общност, стремейки се да 

дам най-доброто от себе си. Ние, студентите, сме движещата сила за промяна към по-

добро на академичния живот, за допринасяне затвърждаването на водещата позиция 

на УНСС сред висшите учебни заведения в България и именно Студентският съвет е 

структурата за тяхната реализация. За мен възможността да бъда част от подобна 

организация означава отговорност, гласувано доверие и получаване на безценен опит. 



     Оценявам високо предоставената ми възможност да кандидатствам за член на 

Студентски съвет при УНСС и сърдечно Ви благодаря за отделеното време и внимание 

да разгледате моята кандидатура. 

 
 

С уважение, 

Теодора Алексиева 


