Шановний Володимире Борисовичу!
Я, Петренко Аліна Вікторівна, випускниця школи № 19 м. Дніпро, звертаюся до
Вас із проханням розглянути мою кандидатуру для вступу на перший курс до
Державного університету телекомунікацій на спеціальність 281 «Публічне управління
та адміністрування».
Під час навчання у випускному класі я посилено готувалася до зовнішнього
незалежного оцінювання та до вступу у вищий навчальний заклад. Крім цього, я вже
давно цікавлюся питаннями публічного управління, оскільки вважаю, що наразі у нашій
країні відбуваються інтенсивні соціально-політичні зміни, що вимагають нових форм
та способів державного менеджменту. Система державного управління сьогодні є
важливою складовою конкурентоспроможності держави. В таких умовах державний
службовець набуває нового значення, а спеціальність 281 «Публічне управління та
адміністрування» є актуальною та затребуваною на ринку праці, що власне, і визначило
мій вибір майбутньої професії.
Протягом року я дізнавалася про можливість навчатися за цією спеціальністю у
різних університетах України, і мене зацікавив саме Ваш Державний університет
телекомунікацій, оскільки саме тут розроблено інноваційну освітню програму, за якою
перевага надається практичній складовій навчання вже з першого курсу; досконало
вивчається іноземна мова, що є надзвичайно важливим для сучасних фахівців; можна
отримати фахові сертифікати для гарантованого працевлаштування та пройти практику
чи стажування у найкращих столичних установах. Крім цього в університеті є військова
кафедра та спеціалізовані навчальні лабораторії з сучасними програмними та
апаратними комплексами захисту інформації. Університет займає лідируючу позицію
серед вітчизняних вузів.
Я переконана, що поєднання теоретичного навчання та практики є найкращим
шляхом для формування професійних навичок, а здобувши спеціальність на кафедрі
публічного управління та адміністрування Державного університету телекомунікацій, я
зможу отримати високий рівень професіоналізму завдяки висококваліфікованим
викладачам.
Навчаючись в університеті, я б хотіла брати активну участь у студентському
житті, а також подолати перешкоди та досягти своїх цілей у навчанні й професійному
розвитку.
Я розумію, що навчання у Вашому університеті вимагає відповідальності та
зусиль, однак, хочу Вас запевнити, що я повністю готова стати гідним членом
студентського товариства Державного університету телекомунікацій.
Дуже дякую за те, що розглянули мій мотиваційний лист та сподіваюся на Вашу
підтримку та позитивне вирішення мого питання.
З повагою, абітурієнтка Аліна Вікторівна Петренко.

