Scrisoare de intenție privind candidatura pentru Consiliul Facultății de Teatru si
pentru Senatul U.N.A.T.C.

Subsemnatul Augustin Kremser, student la licență în primul an al Facultății de Teatru la
secția “Artele spectacolului - Actorie”, în cadrul universității Naționale de Artă Teatrală
și Cinematografică “I.L Caragiale” București”, vă adresez aceasta scrisoare de intenție
pentru a îmi putea exprima interesul în legătură cu candidatura pentru Consiliul Facultății
de Teatru dar și pentru Senatul Universității.
Prin aceasta scrisoare de intenție vreau să le împărtășesc studenților elemente din
scopurile mele în cazul unui mandat.
În primul rând, sunt determinat sa fac tot posibilul ca fiecare student în parte să
aibă în posesie conform O.M. 3666/2012 , Art 11 (1);(g) un “Ghid al studentului”.
Acest ghid este un ajutor pentru student deoarece conține drepturi și servicii puse la
dispoziție de universitate. De asemenea ghidul poate simplifica modalitățile de
comunicare între student și universitate prin găsirea unui răspuns pe care acesta îl are.
Sunt de părere că un student trebuie sa fie conștient de toate lucrurile pe care această
facultate le poate oferi.
În al doilea rând, important de menționat sunt drepturile studentului care pot fi
găsite în legea Educației Naționale Nr. 1/2011, “Carta” Universității Naționale de Artă
Teatrală și Cinematografică “I.L.Caragiale” și ordinul nr. 3666/2012.
În plus, având în vedere contextul pandemic din întreaga lume, mi-am propus să
ofer fiecărui student posibilitatea de a primi în mod gratuit de la biblioteca universității
orice fel de material ajutător în dezvoltarea personală și profesională a acestuia. Această
perspectivă este susținută în Art. 11, (1);(e), menționat în O.M.3666/2012.
În alta ordine de idei, susțin drepturile și obligațiile studentului dar și o relație cât mai
sinceră, liberă și transparentă între toți studenții care aparțin acestei facultăți.
În încheiere, aspir asupra dorinței de a ajuta mediul universitar și membrii care
fac parte din această universitate. Încurajez o relație deschisă între toți studenții și
doresc o informare cât mai detaliată în ceea ce ne privește ca studenți.Cred cu tărie în
drepturile fiecărui student în parte și îndemn apărarea acestuia conform articolelor și
legilor menționate mai sus.

