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Я,
, звертаюся до Вас з приводу
вступу за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» зі
спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», на базі 9 класу,
(11 класу), у якій я дуже зацікавлений.
Я завжди хотів бути підприємцем і я вважаю, що ваш коледж може
допомогти мені перетворити свою мрію в реальність. На мою думку, успішний
підприємець повинен бути впевненим, відкритим, креативним, пристрасним та
здатним до ризику.
Завершуючи останній рік навчання у школі (вказати назву), я витратив
чимало часу і зусиль вивчаючи предмети, що відображають мою професійну
зацікавленість. Я маю найвищі оцінки з таких предметів, як математика, економіка
та англійська мова. Мій інтерес до цих дисциплін дозволив моїм вчителям залучати
мене до участі у різних змаганнях та олімпіадах, де я часто опинявся на призових
місцях. Так, наприклад, я зайняв перше місце на «назва олімпіади» і друге місце
на «назва олімпіади» олімпіадах. Мене також дуже цікавить можливість роботи у
команді, участь у наукових та професійних заходах, що організовуються Вашим
навчальним закладом, участь у громадській роботі коледжу, а також можливість
допомагати у навчанні друзям та однокурсникам. Я впевнений, що участь у цих
видах діяльності допоможе мені на шляху до особистого зростання і розвитку моїх
лідерських здібностей, які є необхідними для досягнення мети.
Після ретельного перегляду навчальної програми я усвідомив, що вона наче
була розроблена для мене. Усі предмети здаються цікавими та актуальними.
Особливо мені сподобався курс з вивчення поведінки споживача та лідерство, тому
що це та сфера, де я хотів би спеціалізуватися.
Я обрав ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» насамперед
тому, що хочу створити успішну власну справу. Для цього мені потрібно знати як
заснувати та компетентно розвивати власний бізнес у сфері виробництва та
торгівлі, надавати якісні послуги та здійснювати операції на товарних біржах.
Як майбутній засновник та власник бізнесу, я повинен бути фахівцем,
здатним аналізувати і вирішувати проблеми, з якими мені доведеться зустрітися. Я
переконаний, що практичні заняття з цих навчальних дисциплін та практика на
підприємствах, проходження якої забезпечує коледж допоможуть мені здобути
необхідні знання та набути навичок.
Навчаючись в коледжі, я хотів би також брати участь у студентському житті,

допомагати студентам молодших курсів розвинути власний потенціал, подолати
перешкоди та досягти своїх цілей у навчанні та професійному розвитку. Я
впевнений, що знання, які я отримаю навчаючись у Вашому коледжі можна буде
застосовувати в майбутньому для того, щоб стати справжнім фахівцем.
Дуже дякую, що розглянули мою заяву і сподіваюсь на Вашу позитивну
відповідь.
З повагою, _____________
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