SCRISOARE DE INTENȚIE

Numele meu este Elena Gușă și sunt studentă în anul II de master la Facultatea de
Jurnalism și Științele Comunicării. Prin această scrisoare de intenție îmi depun candidatura
pentru funcția de student senator în cadrul Senatului Universității din București.
Menționez faptul că și în anul universitar 2021-2022 am reprezentat studenții
Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării în Senatul Universității și tocmai acest lucru
m-a motivat să dau din ceea ce pot și în anul acesta.
Recunosc, am început stângaci în Senat, dar a fost un an în care am învățat foarte
multe și am evoluat. Iar pentru că mai am doar un an de studenție, vreau să îl petrec
reprezenându-mi colegii.
În ultimul an mi-am largit zona de confort și am candiat pentru funcții care să mă ajute
să prind experiență pe partea de reprezentare. În prezent, sunt director educațional pe zona
SUD-EST în cadrul Uniunii Studenților din România și vicepreședinte al Asociației
Studenților din Universitatea București. Două funcții care au ca scop principal reprezentarea
studențească. De asemenea, timp de un an am ocupat funcția de președinte al Asociației
Studenților la Comunicare, acolo unde am coordonat peste 100 de voluntari.
În cadrul Uniunii Studenților din România, una dintre cele mai puternice federații
studențești din România, am participat, în calitate de coordonatorul grupului de Digitalizare,
la Congresul Studenților din România, un proiect de impact în mediul studențesc, ce a avut
loc la Palatul Parlamentului. Prin funcția pe care am avut-o, am avut șansa să susțin un discurs
pentru 800 de studenți, prezenți la eveniment, dar și pentru oameni politici importanți, cum ar
fi ministrul Educației de atunci, Sorin Cîmpeanu.
Toate aceste funcții pe care le dețin sau le-am deținut m-au determinat să mai candidez
o dată pentru a-mi reprezenta colegii în Senatul Universității, căci reprezentarea este o nevoie
pe care am înțeles-o.

