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În atenția: Studenților Facultății de Teatru

SCRISOARE DE MOTIVAȚIE
Dragi colegi,
Numele meu este Ciobanu Alexandru-Fabian și prin intermediul acestei scrisori îmi
manifest interesul de a candida pentru funcția de membru în Consiliul Facultății de Teatru.
În prezent sunt student în anul I la Facultatea de Teatru, specializarea Actorie. Candidez
pentru această poziție doarece consider că sunt potrivit atât din perspectiva experienței
acumulate pe partea de reprezentare și administrare în cadrul unei prime facultăți absolvite, cât
și din rațiuni de timp și disponibilitate în a reprezenta drepturile și interesele studenților.
În ceea ce privește exercitarea responsabilă a funcției de membru în Consiliul Facultății
de Teatru, consider că persoana aleasă trebuie să comunice în mod constant cu studenții pe
care îi reprezintă și să le aducă la cunoștință ce anume se dezbate și ce se votează pentru ei. În
acest sens, îmi propun să devin o persoană extrem de vizibilă, care să fie cunoscută de către
colegii săi drept un ecou al intereselor și drepturilor studențești. Pentru a îndeplini acest
obiectiv, îmi voi promova numărul de telefon și adresa de email pentru a putea fi contactat cu
ușurință de către orice student, astfel încât, în calitate de membru în Consiliul Facultății de
Teatru, să pot aduce la cunoștința celorlalți membri problemele semnalate, în timp util.
Din principii de transparență și responsabilitate față de studenții facultății, voi realiza
un raport lunar în care voi menționa întreaga activitate personală din cadrul consiliului.
Totodată, pentru a spori implicarea studenților în semnalarea problemelor întâmpinate sau în
propunerea de inițiative menite să îmbunătățească actul educațional, voi organiza consultări
periodice cu studenții fie prin intermediul unor formulare de feedback online, fie prin ședințe.

Ținând cont de faptul că studenții sunt beneficiarii principali ai actului educațional, una
dintre inițiativele pe care le voi propune la nivelul Consiliului Facultății de Teatru va consta în
realizarea unei întâlniri semestriale a studenților cu conducerea facultății, prin intermediul
căreia studenții își vor putea exprima în mod direct și liber problemele întâmpinate, iar
conducerea universității va putea lua la cunoștință existența acestora, ca ulterior să identifice
soluțiile necesare.
Cunosc o parte dintre nemulțumirile și problemele studenților, dar, din păcate, doar
identificarea acestora nu poate genera efecte curative atâta timp cât nu sunt susținute de munca
și dorința fermă a studenților reprezentanți. Consider că vocea studenților trebuie să fie auzită
printr-o reprezentare sănătoasă. Vă mărturisesc că am această determinare, dar îmi este dificil
a o dovedi fără susținerea voastră.
Nu încerc să vă conving că dețin soluții clare la problemele existente, nici nu vă pot
garanta că problemele identificate își vor găsi imediat rezolvarea, dar vă pot promite că îmi
voi folosi capacitatea și timpul astfel încât semnalarea problemelor și susținerea drepturilor
studențești să producă un ecou, iar odată cu acesta și efectele pozitive așteptate. Nu candidez
pentru funcție de dragul funcției, ci pentru exercitarea atribuțiilor ce derivă din aceasta.
Candidez pentru că vreau să mă implic activ și direct în identificare și rezolvarea problemelor
studențești, fiind în permanență în slujba studenților pe care îi voi reprezenta.
În accepțiunea mea, reprezentarea este o chestiune vitală într-o democrație sănătoasă,
iar exercitarea acesteia într-un mod corespunzător creează spațiul propice în care părerile și
problemele fiecărui student vor fi cel puțin ascultate.

Cu încrederea de a vă putea reprezenta într-un mod proactiv și onest,
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