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

         Subsemnatul Mandache Ioan-David, student în anul I al Facultății de 
Teatru, secția Arta actorului în cadrul Universității Naționale de Artă Teatrală și 
Cinematografică “I.L.Caragiale” București. Vă adresez această scrisoare de 
intenție pentru a îmi exprima dorința pentru a candida pentru Consiliul Facultății 
de Teatru și pentru Senatul U.N.A.T.C.. 
 Prin această scrisoare doresc să prezint o parte dintre punctele pe care 
vreau să ajung să le îndeplinesc în posibilitatea de a ajunge membru al 
Senatului. 
 În primă fază, conform O.M. 3666/2012 , Art 11 (1);(g), aș face tot 
posibilul ca fiecare student în parte să primească un “Ghid al studentului”. 
Acesta fiind un ajutor pentru student pentru a-și cunoaște drepturile, serviciile 
puse la dispoziție de către universitate, modalități de acces la burse și multe alte 
facilități. Cred că un student trebuie să fie în permanență informat, iar prin 
“Ghidul studentului” acesta poate să ajungă să fie conștient de toate lucrurile pe 
care le poate oferi facultatea. 
 Pe de altă parte, vreau să mă asigur ca toate drepturile studentului sunt 
respectate conform Legii Educației Naționale Nr. 1/2011, “Carta” Universității 
Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică “I.L.Caragiale” și ordinul nr. 
3666/2012. Voi apăra fiecare posibilă victimă în eventualitatea unui abuz în 
cadrul facultății. Astfel doresc să înființez Liga studenților pentru o colaborare 
cât mai eficientă cu studenții. 
 În ultimul rând, conform O.M. 3666/2012 , Art 11 (1);(i);(j), studentul are 
dreptul de a participa la evaluarea cursurilor, seminarelor, lucrărilor practice, a 
prestaţiei cadrelor didactice şi a altor aspecte educaţionale şi/sau organizatorice 
legate de programul de studii urmat și are dreptul de acces la regulamente, 
hotărâri, decizii, procese-verbale şi alte documente ale instituţiei la care 
studiază, în condiţiile legislaţiei în vigoare. Prin acest punct susțin o relație 
liberă și transparentă între toți membrii unității de învățământ precum și între 
consiliile facultăților și Senatul U.N.A.T.C. 

 În final, îmi exprim dorința de a ajuta și de a crea un mediu cât mai 
favorabil pentru studenții acestei facultăți. Cred în drepturile studentului și în 
apărarea acestuia conform legilor în vigoare.


