
Scrisoare de motivație 

 
 

După cum figurează în CV, mereu am fost interesat de aceste poziții 

reprezentative, în care sunt nevoit să comunic cu persoane în funcții de înaltă 

autoritate și trebuie să reprezint interesele celor ce nu au foarte multă putere. Am 

avut privilegiul să studiez într-un mediu internațional, unde noțiunea de „drept 

al elevului” este extrem de pregnantă. La UNATC am întâlnit o comunitate de 

studenți și profesori cu simțul umorului, empatie și o înțelepciune aparte. Spun 

cu toată sinceritatea, că acesta este locul unde mă simt cel mai privilegiat să 

studiez, pentru că dincolo de orice, calitatea oamenilor ce compun un mediu este 

caracteristica principală ce definește mediul respectiv. Cum s-a spus și la 

deschidere, UNATC-ul este o „sumă de individualități”. Aici am găsit cele mai 

interesante individualități pe care le-am întâlnit vreodată, motiv pentru care mă 

simt atât de privilegiat și îmi doresc să fac tot ce îmi stă în putere ca toata lumea 

să aibă o voce în Senat. Așadar, intenția mea este să aplic noțiunile pe care le-

am învățat în mediul internațional, doar că de data asta, unei comunități la care 

chiar țin cu toată inima.  

 

Vreau să vă expun ideea pe care intenționez să o pun în practică dacă 

dumneavoastră și colegii mei veți decide că merit un post în Senat. Înainte de 

toate, țin să menționez că am câte o persoană extrem de apropiată, pe care o 

cunosc chiar de dinainte să mă decid ca vreau la UNATC, pe fiecare an la 

actorie, incluzând Master I și II, pe toți anii de licență de la regie, o persoană la 

Master Dramaturgie și la Scenografie anii I și II Licență. Folosind această rețea 

deja existentă, îmi doresc să creez o punte între profesori și elevi. Mi-aș dori să 

extind această rețea, să creez un grup virtual (Whatsapp, Facebook etc) intitulat 

„Agora” în care să transmit colegilor mei un scurt rezumat al fiecărei ședințe. Ei 

la rândul lor, vor transmite mesajul pe grupurile claselor lor. Cred că este nevoie 

de această comunicare acum, în vremea pandemiei, mai mult ca niciodată. Într-o 

lume ideală, mi-aș dori să extind Agora până include un reprezentant al fiecărui 

an de la fiecare specializare. Iar, punând această bază, poate pe termen lung, 

într-o lume post-COVID, să avem chiar ședințe si alegeri.  

 

Scopul acestui proiect este acela de a întreține o comunicare organică între elevi 

și profesori, și bineînțeles, de a proteja interesele și drepturile elevilor. După 

cum știți din CV, sunt și student al Facultății de Drept, iar legislația României 

prevede anumite drepturi clare ale studenților care merită protejate. De 

asemenea, sunt convins că domnii Profesori vor avea multe beneficii dintr-o 

astfel de rețea de comunicare, dat fiind faptul că mesajul lor ar putea fi transmis 

mult mai organic. Domnii profesori sunt, prin natura muncii lor, niște persoane 

extrem de carismatice, al căror individualitate trebuie pusă în evidență în 

comunicarea cu elevii. Principiul meu este acesta: „suma de individualități” 



 


