În atenția Comisiei Electorale,

Numele meu este Răzvan Angelescu, student în anul 3 la Facultatea de Jurnalism și
Științele Comunicării, specializarea Jurnalism, iar prin prezenta scrisoare îmi exprim
intenția de a candida pentru funcția de reprezentant - anul 3 licență - în Consiliul
Facultății.
După doi ani de facultate în care m-am ocupat direct în problemele organizatorice ale
grupei din care fac parte, am decis că trebuie să fac și acest pas, deoarece, la fel ca
fiecare generație, anul acesta ne aflăm în cel mai important moment. Tocmai din acest
motiv, consider că este nevoie de o voce care să reprezinte cu tărie interesele și
problemele întâlnite de studenți. În același timp, este nevoie și de o persoană care să
poată păstra o comunicare strânsă între profesori şi studenți. Totul, pentru un final de
facultate așa cum trebuie. Consider că, în decursul acestor ani de studiu, am acumulat
experiența necesară pentru a face față unei astfel de responsabilități.
Îmi doresc și, în același timp, îmi propun ca, pe parcursul mandatului, să aduc părerile,
dar mai ales problemele cu care noi ne confruntăm, în fața Consiliului Facultății, pentru a
găsi soluții rapide și eficiente, pentru a evita neplăcerile care s-au întâmplat în ultimii 2
ani. Ceea ce mă motivează foarte tare este faptul că îmi doresc să ajut cât mai mult cu
putință studenții.
Pentru că cele 3 specializări nu mai au cursuri în comun, îmi propun să implementez un
nou concept prin care legătura dintre noi să rămână una strânsă. Astfel, voi forma o
echipa cu câte o persoana, la fel de implicată, de la fiecare specializare, pentru a fi la
curent mereu cu ceea ce se întâmpla și pentru a afla nevoile și nemulțumirile colegilor
mei.
Aș dori, de asemenea, să îmbunătățesc mediul academic și să remediez toate piedicile
care au apărut în anul universitar anterior. Fiind vorba de reprezentare, unul dintre cele
mai însemnate lucruri care ar trebui luate în considerare este asigurarea unei
transparențe atunci când vorbim de luarea unor diferite decizii. Consider că un grad de
transparența ridicat se poate atinge prin interacțiunea dintre reprezentanți și studenți.
Din acest motiv, vreau să existe regulat întâlniri cu reprezentanții grupelor.
În ceea ce privește examenul de licența și revenirea la proba scrisă, consider că opiniile
noastre trebuie să fie auzite și luate în considerare, înaintea unor decizii.
Nu în ultimul rând, îmi doresc ca ceremonia care marchează finalizarea celor 3 ani de
licența să fie una cu totul specială. Tocmai din acest motiv, vreau să iau parte activ la
organizarea festivității care marchează încheierea unui capitol din viața de student.
Pentru aceasta, îmi propun, ca, pe parcursul următoarelor luni, să am, și pe această

temă, întâlniri cu reprezentanții grupelor pentru a asculta propunerile lor și, împreună, să
ne ocupăm de acest eveniment.
Cât despre mine, sunt o persoana deschisă, comunicativă și responsabilă în tot ceea ce
fac, iar aceste calități, alături de dorința constantă de implicare în activitățile de
reprezentare, cred că mă vor ajuta pe tot parcursul mandatului.
Îmi place foarte mult să mă implic în ceea ce fac, să lucrez eficient, să vin cu soluții și
idei cât mai creative. Sunt un om muncitor, devotat, organizat și îmi place să lucrez în
ordine și după un plan bine stabilit pentru a oferi rezultate cât mai satisfăcătoare.
În final, consider că experiența acumulată în ultimii ani, atât ca președinte în Consiliul
Școlar al Elevilor, cât și ca vicepreședinte al Asociației Studenților la Comunicare, mă va
ajuta, atât pe mine, cât și pe colegii mei să avem parte de un an universitar așa cum
merităm.
Vă mulțumesc pentru atenția acordată!

