Candidatură Nicolae Andrei-Alexandru – Student reprezentant al
anului II-LICENȚĂ
Bună ziua, numele meu este Nicolae Andrei-Alexandru și sunt student în anul II în
cadrul Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării, specializarea Comunicare și Relații
Publice, Grupa 3. În scrisoarea de intenție ce urmează îmi voi prezenta candidatura pentru
funcția de student reprezentant al anului II-Licență în Consiliul Facultății.
Îmi voi începe candidatura cu o scurtă autocaracterizare. Sunt o persoană calmă,
responsabilă, care s-a dezvoltat enorm de mult de când a pășit în mediul universitar. Îmi place
să petrec timp de calitate alături de oameni dragi și socializez constant cu majoritatea colegilor
de an alături de care mă întâlnesc la cursuri. De când sunt student am început să fac voluntariat
și am descoperit astfel că pot să fiu fericit făcând lucruri și pentru alții, nu doar pentru mine.
Totodată, asociația studențească din care fac parte m-a învățat cum să fiu profesionist și cum să
lucrez în echipă alături de colegii mei. Mi-am dezvoltat de asemenea spiritul de coordonator în
cadrul diverselor proiecte pe care le-am realizat și am învățat cum să gestionez diferitele
probleme care se pot ivi din diverse motive. Din august, sunt coordonatorul Departamentului
de Proiecte în cadrul asociației studențești, unde mi-am perfecționat competențele de lider.
Prin intermediul atributelor dobândite pe care le-am menționat în paragraful anterior,
consider că pot ocupa funcția de student reprezentant al anului II-Licență în Consiliul Facultății.
Îmi doresc ca ceilalți studenți din anul II să găsească în mine un confident căruia să îi spună
orice problemă de care se lovesc în cadrul facultății noastre. Practic, îmi doresc să devin un
liant între studenți și profesori și să aduc în Consiliul Facultății diversele situații pe care le
întâmpină cei din anul II, în speranța de a găsi o soluție la problemele pe care mi le adresează.
Astfel, scopul meu este să devin vocea studenților care îmi sunt colegi.
De asemenea, în cazul în care voi deveni studentul reprezentant al anului II, voi dori ca
formularul de feedback referitor la activitatea profesorilor să fie completat de studenți la
sfârșitul fiecărui semestru. În acest fel, cadrele didactice le pot revizui din timp și se pot mula
pentru anul viitor în funcție de indicațiile oferite de studenți. Mai mult decât atât, un formular
de feedback semestrial poate fi mai eficient deoarece în acest mod eu și colegii mei vom aduce
împreună la cunoștință conducerii cum se desfășoară cursurile și seminarele în timpul anului.
Un alt aspect de care aș vrea să țin cont în Consiliul Facultății este tranziția din mediul
offline în cel online începând cu luna decembrie a anumitor cursuri. Este un element important
din acest semestru și îmi doresc ca studenții să poată să își exprime opinia în legătură cu el. În
acest sens, voi propune alcătuirea unui formular pentru analizarea tranziției parțiale din mediul
offline înapoi în online, care va putea fi ulterior distribuit pe grupurile studenților.
Totodată, mi-aș dori ca rolul tutorelui de an să fie mai definit pentru studenți, iar pentru
acest aspect îmi doresc să eficientizez relația dintre cele două tabere. Astfel, colegii mei de an
vor putea să comunice mult mai ușor cu tutorele pentru a obține diverse informații de interes
general.

Sper că prin aceste demersuri colegii mei de an vor putea găsi în mine o persoană de
încredere și că îi voi putea convinge să îmi acorde un vot în săptămâna special dedicată acestui
demers. Vă mulțumesc frumos pentru timpul acordat citirii acestui mail și vă urez o zi frumoasă.

