
Scrisoare de intenție

În atenția

Biroului Electoral Central,

Mă numesc Dumitru Jennifer - Alexandra și sunt reprezentanta seriei B, anul II, în cadrul

Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune. Pe această cale mă adresez

dumneavoastră cu intenția de a-mi prezenta candidatura pentru un loc în Consiliul

Studenților.

Încă din anul I mi-am dorit să mă implic, atât în activitățile academice, cât și în

activitățile extracurriculare. Din această dorință am, dar și din dorința de a-mi ajuta colegii

când aceștia au nevoie de informații, am devenit reprezentant al seriei.

Datorită experienței căpătate în primul an de facultate din postura de reprezentant la

nivel de serie, am reușit să acumulez baza necesară de informații privind reprezentarea

studențească.

Pe parcursul primului an de facultate m-am implicat în diferite proiecte de dezvoltare

personală și profesională din cadrul Asociației Studenților din Contabilitate și Informatică de

Gestiune. De asemenea, anul acesta, în cadrul ASCIG, am oportunitatea de a coordona

proiectul intitulat Gala ASCIG 20.

Atașat acestei scrisori vă transmit CV-ul meu.

Vă mulțumesc pentru timpul acordat.

Data     23.11.2021                                                                           Cu deosebită considerație,
Dumitru Jennifer Alexandra
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Jennifer Dumitru
Student

O fire deschisă, creativă, dinamică și deschisă la noi provocări, îmi place să fiu mereu la curent cu toate
noutățile și să învăț lucruri noi. Datorită activităților de voluntariat am dobândit competențe de
comunicare și lucru în echipă, care au dus la dorința mea de a fi un membru activ în mediul universitar.
Consider că implicarea și devotamentul sunt calități esențiale, fără de care nimic nu poate rezista mult
timp.

dumitrujennifer@gmail.com +40763148434 Șoimuș, Romania

EDUCAȚIE

Facultate de Contabilitate și Informatică de
Gestiune
Academia de Studii Economice, București
10/2020 - Present, București, Românie

SKILLS

Lucru în echipă Managementul timpului

Managementul proiectelor

Analiză critică și feedback Organizare

Creativitate Flexibilitate

ACTIVITĂȚI EXTRA

Reprezentant de serie (10/2020 - Present)
Informare studenți

Facilitare comunicare studenți - profesori

Soluționare probleme la nivel de serie

ORGANIZAȚII NON-
GUVERNAMENTALE

Asociația Studenților în Contabilitate și Informatică
de gestiune (11/2020 - Present)
Membru în departamentul Public Relations și Project Manager al
proiectului Gala ASCIG 20

LANGUAGES

Engleză - Nivel B2
Full Professional Proficiency

INTERESE

Dezvoltare personală Formare profesională

Aprofundare cunoștințe în domeniul educațional

mailto:dumitrujennifer@gmail.com



