Scrisoare de intenție privind candidatura pentru Consilului
Facultății de Teatru și Senatul U.N.A.T.C.
Subsemnatul Răducanu Sven-Eberhart, student laUniversitatea Națională
de Artă Teatrală și Cinematografică ,,I.L. Caragiale”, în cadrul Facultății de
Teatru la secția ,,Actorie” în anul I, vă adresez această scrisoare de intenție
pentru a îmi exprima dorința de a candida pentru Consiliul Facultății de
Teatru și pentru Senatul U.N.A.T.C.. Am 19. ani și am absolvit anul acesta Liceul
German ,,Goethe” din București.
Prin această scrisoare îmi doresc să aduc la cunoștința studenților
obiectivele mele în cazul unui posibil mandat incadrul Senatului U.N.A.T.C. și în
Cadrul Consiliului Facultății de Teatru.
În primul rând, îmi doresc sa ofer fiecărui student în parteun ,,Ghid al
studentului”, conform O.M. 3666/2012 , Art 11 (1);(g). Acest ghid va conține
informații utile studentului, căruia îi va fi mai simplu să își îndeplinească toate
cerințeleprimite din partea facultății. Studentul în cauză va găsi răspuns
majorității întrebărilor pe care acesta le are în ,,Ghidul studentului”. Scopul
acestei inițiative este o informare cât mai detaliată a studentului în legătura cu
aspecte precum: drepturile şi obligaţiile studentului, disciplinele din planul de
învăţământ, serviciile puse la dispoziţie de universitate, procedurile de
evaluare, cuantumul taxelor, baza materială a universităţii şi a facultăţii,
informaţii despre asociaţiile studenţeşti legal constituite, modalităţi de acces la
burse şi alte mijloace de finanţare, mobilităţi, precum şi alte facilităţi şi
subvenţii acordate.
În al doilea rând, având în vedere situația delicată în care întreaga lume se
află și lipsa posibilității susținerii cursurilor fizic, îmi doresc să ofer fiecărui
student posibilitatea de a primi gratuit de la biblioteca facultății orice fel de
materiale didactice necesare acestuia, scanate pe adresa de mail
personală. Având în vedere posibilitatea continuării activităților în mediul
online, acest obiectiv îi facilitează studentului o dezvoltare
personală în continuare, fără cheltuieli în plus și fără a ajunge în impas. Acest
obiectiv este susținut și de Art. 11, (1);(e), menționat în O.M.3666/2012.
În altă ordine de idei, susțin o relație liberă, academică și lipsită de
abuzuri în cadrul facultății. Susțin drepturile și obligațiile studentului
menționate in Carta U.N.A.T.C. , Art. 139, (1);(2).Voi apăra fiecare
posibilă victima a unui caz debullying sau orice fel de abuz în cadrul
facultății și voi susține sancționarea agresorului conform legii.
În încheiere, doresc sa îmi exprim dorința de a îmbunătății mediul
universitar din care facem parte. Sprijin o relație deschisă între toți membrii
unității de învățământ și încurajez o informare cât mai precisă a fiecăruia in
parte. Studentul trebuie să se simtă în siguranța în cadrul universitar din care

acesta face parte, iar fiind dornic să dezvolt cât mai multe aspecte posibile pe
parcursul unui posibil mandat, doresc săofer chiar eu o mână de ajutor.

