Scrisoare de intenție cu privire la depunerea candidaturii pentru postul
de Student Reprezentant în Senat și în Consiliu.

Dragi colegi din UNATC, Facultatea de Film,
Vă adresez această scrisoare de intenție pentru a-mi exprima dorința de a candida pentru postul
de Student Reprezentant, atât în Senat, cât și în Consiliul Facultății de Film.
Numele meu este Irina Ariana Fețanu îi sunt studentă în anul III la secția de Imagine de Film
și TV. Pentru aceia dintre voi care ați intrat în anul I, numele meu probabil vă este familiar de
la admitere când vă conduceam în sălile de examen, vă ajutam la completarea formularului sau
pur și simplu discutam cu voi pentru a mai scăpa de emoții sau a vă încuraja înainte de a intra
la probele de examen. Pentru colegii mei din ceilalți ani, sper că v-am convins deja de că îmi
doresc ca problemele și nemulțumirile voastre să fie auzite.
Am decis să candidez pentru un al doilea mandat ca student reprezentant în cadrul Consiliului
Facultății de Film și în cel al Senatului Universității deoarece consider că am câștigat suficientă
experiență în mandatul pe care tocmai l-am încheiat cât să pot lucra mai departe în crearea unui
comunicări cât mai eficiente între noi, studenții, și organele de conducere ale acestei instituții,
iar nevoile și interesele noastre să fie luate în considerare mai mult. Doresc în continuare ca
fiecare student din această Universitate să aibă o experiență cât mai plăcută și benefică pe
parcursul ciclului de studiu.
Am absolvit și Facultatea de Limbi și Literaturi Străine. Timp de doi ani am făcut parte din
asociația de studenți din cadrul acestei facultăți (ASLS), iar acolo am învățat cât de important
este ca vocea studențească să fie auzită, și chiar modalitățile prin care pot face asta, participând
la ședințele de Consiliu și Senat în cadrul FLLS/UB. Fac voluntariat de peste 9 ani, atât în
festivaluri de film sau muzică, dar și în cadrul ONCR (Cercetașii României), unde mă ocup de
educația non-formală pentru tineri. Tot în cadrul ONCR am ocupat poziția de coordonator de
proiect în repetate rânduri.
Sincer, în continuare îmi doresc să creez un mediu cât mai plăcut în UNATC, atât pentru
voi, cât și pentru mine. Vreau să aveți siguranța că, indiferent de problemele pe care le veți
întâmpina în cadrul acestei instituții, veți avea întotdeauna cel puțin un om căruia să vă adresați
și alături de care să găsiți soluții.
Vă mulțumesc că ați parcurs cele scrise de mine până la final și sper să avem o colaborare cât
mai plăcută.

