Вельмишановний Володимире Борисовичу!

Цим листом я хотів би звернутися до Вас щодо вступу на 3 курс
бакалаврської програми зі спеціальності 281 «Публічне управління та
адміністрування», яка забезпечується в Навчально-науковому інституті захисту
інформації.
Я, Вовченко Артем Ігорович, цьогоріч закінчую Фаховий коледж «Освіта»
зі спеціальності 081 «Право» Відкритого міжнародного університету розвитку
людини «Україна» і маю велике бажання вступити в один із сучасних
університетів України – Державний університет телекомунікацій. Так як
опанувавши освітню програму кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» в
галузі права, я засвоїв правову систему – її закони, що захищають права
громадян, коли вони порушуються і важливість ролі адвоката в їх захисті. Але не
менш важливою у створенні, дотриманні та впровадженні в життя законів є роль
управлінця. Це стало тим стимулом, який надихнув мене поєднати професію
юриста з управлінцем. Адже завдяки ефективним підходам в управлінні різними
секторами держави, забезпечується її політична, економічна, правова та
культурна складові. Я почав багато читати та вивчати питання ефективного
управління. Сьогоднішні події, які відбуваються в моїй країні, показали, що край
необхідно мати висококваліфікований потенціал в управлінні, щоб досягти
успіхів у її прогресивному, стабільному і, дуже хотілося б – розквітаючому
розвитку.
Думаю, що я готовий опанувати фах управлінця, так як маю схильність до
набуття нових знань, намагаюся вирішувати актуальні проблеми, аналізувати та
шукати різні шляхи їх розв'язання. У мене позитивні результати з вивчення
законодавства; вільно володію англійською мовою, активно практикував з
носіями мови, маю сертифікат з вивчення англійської.
Обираючи університет, я багато цікавився можливостями для стажування
та практики в різноманітних державних, міжнародних установах та організаціях,
громадських об’єднаннях тощо.

На сайті вашого університету, на сторінці кафедри публічного управління
та адміністрування, я прочитав інформацію про те, що він надає студентам
широкі можливості для стажування і здобуття практичних навичок. Особливо
зацікавили потенційні роботодавці, провідні компанії-партнери кафедри, на базі
яких студенти здобувають ці навички, проходячи стажування, що є на сьогодні
важливим для подальшого працевлаштування та ефективної роботи молодого
спеціаліста. Також зацікавили дисципліни освітньої програми спеціальності, які
вивчаються на старших курсах. Саме тому я щиро прагну навчатися у
«Державному університеті телекомунікацій», оскільки вважаю, що він надасть
мені найкращі можливості для втілення мрій.
Із впевненістю можу сказати, що готовий навчатися, багато працювати для
того, щоб стати ефективним сучасним управлінцем, менеджером, а для цього в
мене є вмотивованість і цілеспрямованість, які так важливі для досягнення мети.
Окрім цього, хочу бути серед кращих випускників кафедри публічного
управління та адміністрування Державного університету телекомунікацій.
Щиро дякую за те, що розглянули мій мотиваційний лист. Із нетерпінням
чекаю від Вас позитивної відповіді.
З повагою, Артем Вовченко.

