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Мотиваційний лист на спеціальність 075 Маркетинг (освітній ступінь
«Бакалавр» )
Ректору Сумського національного
аграрного університету
академіку НААН України
Ладиці Володимиру Івановичу
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Шановний Володимире Івановичу!
Прошу Вас розглянути мій мотиваційний лист та маю надію на позитивне
рішення щодо зарахування мене на навчання до Сумського національного
аграрного університету за спеціальністю 075 Маркетинг.
Хочу запевнити, що мій вибір освітньо-професійної програми є свідомим
і позиційно узгодженим, оскільки я творча особистість і маю аналітичний склад
розуму.

Це та сфера діяльності, яка є актуальною, і я б хотів(ла) в ній

працювати. Як творча та смілива особистість я прагну займатися розробкою
нової ідеї, продукції або нового виду послуг, які пропонуються суспільству.
Завдяки своїй цілеспрямованості та вмотивованості зможу взяти на себе
відповідальність за складні завдання, а тому, переконаний(на), що успішно
реалізую свої знання та вміння у професійній діяльності в майбутньому. Після
ретельного вивчення освітньої програми я ще більше переконався(лася), що
правильно обрав(ла) заклад освіти та спеціальність.
Впевнений(на), що отримання ступеня бакалавра за спеціальністю 075
Маркетинг саме в Сумському національному аграрному університеті, є моїм
шансом здобути висококваліфіковані знання за професією своєї мрії. Рівень
знань отриманих мною за період навчання дасть мені можливість для

подальшого

кар’єрного

зростання

в

обраній

мною

спеціальності.

Я

переконаний(на), що навчальні дисципліни, які я буду вивчати в Вашому
університеті

допоможуть

мені

поглибити

свої

знання

та

стати

висококваліфікованим фахівцем у цій справі, приносити користь своїй державі.
Я ознайомився(лася) з інформацією на сайтах різних університетів
України, які здійснюють підготовку фахівців з цього напряму. Ця кропітка
робота допомогла мені зробити вибір на користь Сумського національного
аграрного університету, тому що Ваш навчальний заклад має багаторічний
досвід підготовки спеціалістів в сфері маркетингу і тому я прагну здобути
сучасні навички та знання, а також освоїти не тільки теоретичні, а і практичні
основи нових фахових компетентностей, які є необхідними в роботі. Зі свого
боку також хочу запевнити Вас, що я хочу брати активну участь у
студентському житті факультету, а саме проведенні різноманітних творчих,
спортивних та наукових заходів, студентському самоврядуванні. Дякую за
розгляд мотиваційного листа та моєї кандидатури для вступу до Сумського
національного

аграрного

університету

за

обраною

спеціальністю.

Переконаний(на), Ви пишатиметеся своїми студентами та майбутніми
випускниками.

З повагою, Ваш майбутній студент (ПІБ)

