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Subiect: Candidatură pentru alegerile studențești pentru reprezentanții studenților în Senatul UNATC 

În atenția celor interesați 

Subsemnata Stavarachi Teona, studentă în anul III, licență, secția Arta Actorului, vă adresez această scrisoare de

intenție pentru a-mi exprima dorința de a candida pentru Consiliul Facultății de Teatru UNATC.

Consider că sunt potrivită pentru acest post deoarece am experiență de un an ca Președinte al Comisiei senatoriale de

probleme studențești și ca reprezentant al studenților în Consiliul Facultății de Teatru și Senat. Pe parcursul acestui an și

a întregii mele activități profesionale (conform CV anexat) am avut ocazia să îmi valorific cu succes calitățile de decizie și

acțiune, fiind activă în tot ceea ce înseamnă activitatea studenților: workshop-uri, îndrumare, comunicare, voluntariat

admitere, cămin etc.

Este foarte important să existe o legătură strânsă între studenţi- reprezentanții studenților- deciziile Universității, pentru a

facilita accesul la informaţie, dar şi pentru a dezbate probleme de actualitate în cadrul forurilor de decizie ale

Universităţii.

Principalul meu obiectiv este apărarea drepturilor studentului, asigurându-mă de respectarea Legii № 1/2011 a

educației, cu modificările și completările ulterioare, a Ordinului de ministru 3666/2012 privind Codul de drepturi și

obligații ale studenților, Carta UNATC și Contractul de studii semnat între student și Universitate.

Sunt de părere că experienţa mea şi contactul direct cu studenţii mă vor ajuta să reprezint cu succes de-a lungul

mandatului interesele studenţilor din cadrul Facultăţii de Teatru, dar şi din toată Universitatea Națională de Artă Teatrală

și Cinematografică I.L. Caragiale București.

Teona Stavarachi
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<p>Subsemnata Stavarachi Teona, studentă în anul III, licență, secția Arta Actorului, vă adresez această scrisoare de intenție pentru a-mi exprima dorința de a candida pentru Consiliul Facultății de Teatru UNATC.</p>
<p>Consider că sunt potrivită pentru acest post deoarece am experiență de un an ca Președinte al Comisiei senatoriale de probleme studențești și ca reprezentant al studenților în Consiliul Facultății de Teatru și Senat. Pe parcursul acestui an și a întregii mele activități profesionale (conform CV anexat) am avut ocazia să îmi valorific cu succes calitățile de decizie și acțiune, fiind activă în tot ceea ce înseamnă activitatea studenților: workshop-uri, îndrumare, comunicare, voluntariat admitere, cămin etc.</p>
<p>Este foarte important să existe o legătură strânsă între studenţi- reprezentanții studenților- deciziile Universității, pentru a facilita accesul la informaţie, dar şi pentru a dezbate probleme de actualitate în cadrul forurilor de decizie ale Universităţii.</p>
<p>Principalul meu obiectiv este apărarea drepturilor studentului, asigurându-mă de respectarea Legii Nr. 1/2011 a educației, cu modificările și completările ulterioare, a Ordinului de ministru 3666/2012 privind Codul de drepturi și obligații ale studenților, Carta UNATC și Contractul de studii semnat între student și Universitate.</p>
<p>Sunt de părere că experienţa mea şi contactul direct cu studenţii mă vor ajuta să reprezint cu succes de-a lungul mandatului interesele studenţilor din cadrul Facultăţii de Teatru, dar şi din toată Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică I.L. Caragiale București.</p>
            
        
    


