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Мотиваційний лист
Шановний Володимире Івановичу!
Звертаюся до Вас у зв’язку з поданням документів на навчання за
освітнім ступенем Магістр до Сумського НАУ.
Моє рішення навчатись саме у Сумському національному аграрному
університеті продиктоване бажанням отримати якісну освіту: отримати нові
сучасні знання, набути важливих для сьогодення професійних навичок. СНАУ
здавна відомий мені, як університет, де можна поєднати цікаве навчання з
активною діяльністю у самоврядних організаціях студентства, гуртках
художньої самодіяльності. Мене, як людину активну, це надзвичайно
приваблює. Більше того, на мій погляд, гарний професіонал – це поєднання не
лише енциклопедичних знань, а й широкого кругозору, активної життєвої
позиції і все це я очікую здобути під час навчання у СНАУ.
Я прийняв рішення про навчання за ОС Магістр за спеціальністю 051
«Економіка» ОП «Економіка підприємства». Це – результат критичного

обміркування результатів мого попереднього досвіду навчання, моїх інтересів
та схильностей, попереднього досвіду роботи. Я мав змогу працювати
менеджером з продажів під час студентських років і зрозумів, що мене
найбільше цікавлять такі питання: Як зробити більшим прибуток з продажу? Як
зменшити витрати? Як реагуватиме споживач на зміну ціни? Які фактори
впливають на прибуток? Як можна спрогнозувати динаміку прибутків за зміни
цих факторів? та ін. Все це – в царині економіки підприємства. Тож мій вибір є
свідомим та кінцевим. Маю надію, що саме в СНАУ я зможу не лише отримати
вичерпні відповіді на ці питання, а й з успіхом займатись науковими
дослідженнями в цій сфері та отримати гідні результати.
Я певен, що будучи студентом СНАУ я зможу досягти гарних результатів
у навчальній та науковій роботі, гідно виконати магістерське дослідження, та,
за можливості, презентувати його на різних заходах (конференціях та
конкурсах). Я звик відповідально та старанно ставитись до виконання завдань,
що переді мною поставлені, тож СНАУ у моїй особі здобуде гарного та
вмотивованого студента.
Вдячний за Вашу увагу до мого мотиваційного листа.
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