SCRISOARE DE MOTIVARE A CANDIDATURII
Pozitia vizata: Membru in Consiliul Facultatii de Teatru din Universitatii Nationale de Arta Teatrala si
Cinematografica “I.L.Caragiale”
Nume: Gabriel VLADU
Prin prezenta imi depun candidatura pentru un mandat de membru in Consiliul Facultatii de Teatru.
Sunt masterand in anul II la Teatru de Animatie din Facultatea de Teatru. Cunosc insa UNATC si
problemele sale din anul 2002 cand am fost admis ca student la sectia de ”Papusi si Marionete” si imi
doresc sa fiu parte din schimbarea, in bine, a acesteia.
Intre timp am absolvit Academia de Studii Economice din Bucuresti cu specializarea “Administrarea
afacerilor”, un Master in “Analiza economico-financiara si evaluare” tot la ASE si, in 2019, un Executive
MBA la Vienna University of Economics and Business, Austria.
Prin aceasta candidatura doresc ca, in masura capacitatii mele sa contribui la transformarea Facultatii de
Teatru catre o referinta in ceea ce inseamna transparenta si comunicarea clara a deciziilor cat si a
tuturor aspectelor importante legate de viata academica in mediul universitar romanesc.
Cred ca printre calitatile esentiale ale Studentului reprezentant in Consiliul Facultatii de Teatru se afla
dorinta de evolutie, perseverenta si respectul pentru oameni, studenti, profesori si conducere si toate
acestea ma reprezinta.
Daca voi fi ales membru al Consiliului Facultatii de Teatru actiunile mele vor fi indreptate spre
reprezentarea intereselor studentilor, masteranzilor si doctoranzilor si o comunicare continua cu
acestia:
- Voi prezenta Consiliului problemele de ordin academic si social ale studentilor, propuneri de solutii
pentru acestea, pe care le voi identifica in colaborare cu studentii.
- Actiunile mele vor fi indreptate spre asigurarea unui mediu propice dialogului si comunicarii dintre
studenti, profesori si conducerea Universitatii, intelegerii nevoilor si prioritizarii solutiilor in baza
resurselor existente.
- Voi sprijini reformarea catre un sistem educational adaptat specificului invatamantului artistic si
vocational la standarde europene, bazat pe tehnologie moderna;
- Voi sprijini si promova transparenta deplina in toate aspectele vietii academice;
- Voi milita pentru constientizarea rolului pe care fiecare dintre noi, studenti sau cadre didactice, il avem
in asigurarea unui viitor pe masura istoriei artelor teatrului si filmului din Romania ;
- In toate demersurile mele voi respecta normele de etica si de buna conduita universitara.
Va multumesc pentru incredere si pentru vot! Promit sa nu dezamagesc!
Masterand Gabriel VLADU, MBA

