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Для вступу до Закарпатського  

угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)  

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 
072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» 

Освітня програма Фінансова безпека 

Форма навчання денна 

 

Шановний Степане Степановичу! 

 

Пишу цього мотиваційного листа, так як бажаю навчатися на 

бакалаврській програмі 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" 

Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ. Я обрав  ЗУІ ім. 

Ф. Ракоці ІІ, тому що мені подобається як розвивається цей інститут і як 

зростає його статус. Я мрію стати часткою його команди, активно приймати 

участь у студентському житті, різноманітних навчальних та розважальних 

програмах. Для мене також важливо мати можливість вивчати предмети на 

трьох мовах (українській, угорській та англійській). Це підвищить мій 

професійний рівень і дозволить легше знайти роботу не тільки в Україні, а й за 

кордоном. 

Моя родина: мама Балог Оксана Іванівна, батько Балог Степан 

Генадійович, сестра Балог Ніколетта Степанівна  (2015 р.н.). Для мене важливо 

навчатися у рідному місті Берегові, щоб допомагати батькам та мати 

можливість деколи дивитися за маленькою сестричкою, коли батьки зайняті по 

роботі. 

Я закінчив Угорську гімназію ім. Габора Бетлена в Берегові з угорською 

мовою навчання. Знання української мови підтверджено НМТ. Знання 

англійської мови на рівні В2 підтверджено сертифікатом. Середній бал додатка 
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до свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти становить 8 балів. 

Оцінка з математики становить 9 балів, із угорської мови 10 балів. 

Мене дуже приваблює економіка та все, що пов'язано із фінансами. Я 

хочу розібратися в тому як працюють банки, чому змінюється курс валют, як 

формується державний бюджет і т.д. Знаю, що в ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ викладає 

два доктора наук по фінансам, тому впевнений у високому рівні викладання по 

цій спеціальності.  Розумію, що навчатися прийдеться наполегливо та вважаю, 

що володію необхідними особистими якостями щоб стати хорошим 

фінансистом (аналітичний склад розуму, самоорганізованість,  лідерські якості). 

Мрію працювати в банку або стати фінансовим директором в міжнародній 

фірмі. З часом хочу стати незалежним фінансовим консультантом та працювати 

на себе. 

З нетерпінням чекаю можливості стати студентом Закарпатського 

угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ! 

 

З повагою, Балог Олександр 

 

20 червня 2022 року 

 


