Scrisoare de motivație

Numele meu Dumitrescu Cristian-Andrei, student în anul I, licentă, la specializarea Artele
spectacolului - Actorie și prin intermediul acestei scrisori de motivație am plăcerea de a-mi
susține și justifica motivele pentru care doresc să-mi depun candidatura pentru postul de
Consilierul Studenților din cadrul Consiliului Facultății de Teatru a Universițății Naționale de
Artă Teatrală și Cinematografică I. L. Caragiale.
Înainte de a fi student al acestei facultăți, am terminat Facultatea de Geografie a Universității
București, loc unde am cunoscut lumea voluntariatului, pe care nu o cunoșteam înainte. Am
reușit să mă implic în voluntariatul studențesc la nivelul facultății, făcând parte din Asociația
Studenților Geografi (ASG), apoi, reușind să descopăr voluntariatul la nivelul întregii
Universități București, în Asociația Studenților din Universitatea București (ASUB), cât și la
nivel național, reușind să mă dezvolt și mai mult în Uniunea Studenților din România (USR).
Sunt o persoană motivată și ambițioasă, motiv pentru care consider că sunt potrivită pentru a
ocupa această funcție. În timpul anului II de la Facultatea de Geografie, am fost reprezentant
de an în cadrul consiliului facultății. Am reușit în cadrul acelui mandat să mențin legătura cu
colegii mei de la toate programele de licență, în special cu șefii de grupă și să-i informez la
timp în legătură cu eventualele teme discutate în consiliu.
Prin implicarea mea și prezența în mediul unveristar, am dobândit o experiență pe care doresc
să mi-o exercit pentru reprezentarea intereselor și drepturilor studenților, dar și pentru a
îmbunătății relația dintre colegii mei și conducerea Facultății de Teatru.
Consider că sunt o persoană obiectivă, care știe să pună în balanță anumite decizii ce ar trebui
luate la nivel de consiliu, fapt ce ar implica direct studenții facultății.
Mă consider o persoană care are o dorință constantă de a învăța lucruri noi și de a se
perfecționa, mai ales în contextul efortului depus alături de o echipă care este menită să ofere
ajutor celor care au nevoie și să ducă la bun sfârșit toate problemele care se pot ivi.

Vă mulțumesc,
Dumirescu Cristian-Andrei

