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До Ангел Стойков,  

Председател на Студентски съвет при УНСС 

 

 

Мотивационно писмо 
  

 

От Цветелина Тодорова Кръстева, втори курс, специалност „Икономика с преподаване на 

английски език“ 

 

Уважаеми колеги,  

 

С настоящето мотивационно писмо желая да заявя кандидатурата си за член на 

Студентския съвет при УНСС.  

 

Смятам, че една от основните цели на студентския съвет е да създаде една общност, която 

дава възможност на студентите да участват по-пряко в академичния процес на 

университета, и така да бъдат по-заинтересовани за собственото и общото развитие. Във 

връзка с това бих желала да стана част от Студентския съвет на УННС, тъй като смятам, 

че мога да допринеса с участието си.  

 

През годините съм натрупала сериозен организационен опит с участието си в множество 

проекти, които са ми позволили да се науча да работя в екип и да се боря за създаването 

на едно по-добро бъдеще на младите хора в България.  

 

Предвид развилата се пандемия в световен план през последната година, смятам, че както 

университетът, така и студентският съвет към него, показаха силна готовност за 

преодоляване на всякакви пречки. Като пример за това мога да дам бързото преминаване 

към онлайн обучение и бързата адаптивност на преподаватели и студенти в тази ситуация. 

През двете ми години следване в УНСС, Студентският съвет винаги е участвал пряко в 

информирането на студентите за настоящите събития и се е опитвал да създава все повече 

и повече шансове за развитие по време на следването им. 

 

Да бъда част от Студентски съвет при УНСС ще ми даде шанс да се запозная и да работя с 

още повече хора, с които споделям подобно цели и идеи, и с радост желая да направя това, 

защото вярвам, че заедно можем да развиваме още повече нашия университет.  

 

С уважение,  

Цветелина Кръстева.  

 

01.05.2021 

 
 


