
 

КОНКУРС: «УСПІШНИЙ МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 2013» 

Освітній центр Concept за підтримки Британської Ради в Україні розпочинає 

конкурс для студентів вищих навчальних закладів та молодих фахівців. 

Переможець поїде до Кембріджу на 2-тижневий курс англійської мови! 

Щоб перемогти у конкурсі, слід продемонструвати володіння письмовою діловою 

англійською мовою, підготувавши мотиваційний лист до університету або бізнес-

школи в залежності від обраного курсу (бакалавр, магістр або МВА). 

Приз: Двотижневий курс англійської в мовній школі Bell Cambridge (покривається 

вартість навчання та проживання). 

Кінцевий термін прийому робіт - 8 грудня 2013 року 

Роботи слід надсилати на ел.пошту: competition@iecc.com.ua 

Переможця буде оголошено 19 грудня 2013р. на сайті Освітнього центру Concept, 

сторінці Британської Ради на Facebook та повідомлено електронною поштою. 

Хто може взяти участь? 

Студенти українських ВУЗів та молоді фахівцівіком від 18 до 35 років. 

Умови конкурсу: 

Щоб перемогти у конкурсі необхідно написати мотиваційнийлист до університету 

чи бізнес-школи англійською мовою: 

 Зареєструйтесь на сайті навчального ресурсу LearnEnglish (лише 

зареєстровані користувачі можуть завантажувати матеріали); 

 Ознайомтесь з сучасною бізнес-термінологією та порадами щодо складання 

документації; 

 Напишіть мотиваційний лист до університету або бізнес-школи, за наведеним 

нижче планом. Обсяг листа не повинен перевищувати 1000 слів; 

 Вкажіть, в якому вищому навчальному закладі і за якою спеціальністю Ви б 

хотіли навчатися; 

 Опишіть Ваші академічні інтереси, досягнення, успіхи в навчанні. 

Сформулюйте причини, які спонукали Вас продовжити навчання в даному 

навчальному закладі; 



 Яким чином, на Ваш погляд, навчання буде сприяти розвитку Вашої 

подальшої кар'єри? Які переваги Ви отримаєте у майбутньому; 

 Перелічіть Ваші інтереси та захоплення, в тому числі і неакадемічні, 

наприклад,різноманітні публікації та участь у соціальних проектах; 

 Вкажіть, які предмети Ви б хотіли вивчати поглиблено. Чому? На яку тему 

Вам було б цікаво написати наукову роботу (для отримання ступеня 

бакалавра або магістра)? 

Роботи приймаються в форматах MS Word або PDF. Кожна робота, окрім 

конкурсного мотиваційного листа, має містити наступну інформацію: 

 ім'я та прізвище учасника конкурсу українською мовою; 

 назва навчального закладу або місце роботи та посада; 

 контактний телефон; 

 e-mail; 

 фразу: "Підтверджую, що я є зареєстрованим користувачем навчального 

ресурсу LearnEnglish" 

Критерії оцінки робіт: 

 грамотно і правильно викладений текст; 

 чітка структура; 

 розкриття змісту відповідно до умов конкурсу; 

 правильне і доречне використання ділової англійської мови; 

Роботи, подані на конкурс, оцінюватимуться працівниками мовної школи Bell. 

Контактна інформація: 

Освітній Центр Concept 

Київ, вул. Сагайдачного 14-В, офіс 5 

380 44 362-32-62 

http://unistudy.org.ua/eng/opportunities/Competitions.htm?id=4241 


