
20 octombrie 2020 

Aplicare pentru ocuparea unui loc în Consiliul Facultății de Teatru  

Stimați studenți,  

Vă adresez această scirosare de intenție pentru a-mi exprima dorința de a aplica la anunțul transmis 

de secretariat pentru un loc în Consiliu.  

Mă numesc Bianca Nițu, am 20 de ani și sunt studentă în anul II, secția Artele spectacolului, 

specializarea Actorie, la grupa doamnei profesoare Andreea Vulpe. Am o experiență de 9 ani în 

ceea ce privește reprezentarea unui grup de tineri și lupta pentru ideile lor. Am fost 4 ani 

Președintele Consiliului Elevilor, 2 ani liderul trupei de teatru pentru tineri ,,Drama Club” Botoșani 

și, în toți cei 13 ani în care am mers la școală, șefa clasei și, în prezent, a grupei. Am participat la 

numeroase workshop-uri și masterclass-uri adresate tinerilor care și-au ales sau își vor alege o 

meserie din domeniul artelor, după cum rezultă din CV-ul atașat.  

Consider că experiențele pe care le-am câștigat în urma colaborării cu grupuri mari de oameni, 

faptul că am reușit să rezolv toate problemele care vizau clasa, grupa sau trupa mea de teatru, 

hotărârea, perseverența, dorința de respectare a drepturilor și îndatoririlor tinerilor, adaptabilitatea 

rapidă la orice situație neprevăzută, facilitatea de a comunica cu profesorii, directorii, rectorii, 

decani și personalul auxiliar, dorința de muncă, încrederea în bine și în schimbare, dar și 

certitudinea faptului că toate părțile participante la procesul educațional au obligația de a se 

respecta între ele, de a conlucra și de a obține rezultate bune împreună mă recomandă pentru postul 

vizat. 

Urmărind activitățile derulate în UNATC, am apreciat colaborarea dintre personalul didactic și 

studenți. Am fost plăcut surprinsă să văd și implicare din partea ambelor părți. Am înțeles că dacă 

îți dorești cu adevărat să obții ceva, în UNATC se poate. Sunt sigură că voi putea apăra, reprezenta 

și lupta pentru interesele noastre, astfel încât studenția să fie o plăcere, o experiență care să ne 

aducă cât mai multe beneficii posibile.  

 

Vă mulțumesc!  

Cu stimă,  

Bițu  

 


