Scrisoare de intenție
Stimați colegi,
Subsemnata, Rădulescu Maria-Flavia, studentă în anul IV la Facultatea de
Medicină din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Tîrgu
Mureș, prin prezenta doresc să îmi anunț intenția de a candida pentru postul de Student
Consilier în cadrul Consiliului Facultății de Medicină, urmare anunţului, publicat pe siteul LSTGM.
Ascultând îndemnul conducerii Universității de a ne implica în activitățile
studențești, am înțeles că Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie
din Tîrgu Mureș respectă și promovează inițiativele studenților săi, încurajează
exprimarea liberă a oricăruia dintre ei în forurile interne indiferent de nivelul de studii la
care se află aceștia.
Apreciez că este o șansă de a fi membru activ, de a disemina cunoștințele astfel
acumulate și de a fi participant în centrul activităților ce se vor derula în cadrul
instanțelor superioare ale Universității, conștientă fiind că poziționarea studenților a fost,
este, și va fi una corectă, imparțială, necesară evoluției fiecăruia dintre noi.
Dată fiind implicarea mea în proiecte implementate în cadrul Ligii Studenților, în
cadrul Societății Studențești de Chirurgie din România, Filiala Tg. Mureș, în cadrul
activităților desfășurate la Liceului Teoretic “Nicolae Iorga” Brăila, dar și a altor activități
extracurriculare, am avut oportunitatea de a demonstra devotament față de o entitate,
spirit al muncii în echipă și nu în ultimul rând șansa de a acumula cunoștințe utile, care
conectate abilităților de comunicare și mediere, pot fi puse la dispoziția Ligii pentru a
acționa ca un liant între dascălii noștri și studenți, dar și în scopul informării studenților
în perspectiva soluționării situațiilor cu care ne putem confrunta.
Știu că este o funcție solicitantă care necesită ambiție, energie și dedicare, însă
apreciez că puterea de muncă, dinamismul, responsabilitatea și optimismul sunt
calitățile pe care intenționez să le valorizez în acest cadru de referință, alături de ceilalți
studenți.
În speranta că am câştigat atenția și încrederea dumneavoastră, vă mulţumesc
anticipat pentru creditul acordat.

Cu respect,
Maria-Flavia Rădulescu

