
Scrisoare de intenție

În atenția,

Biroului Electoral Central

Mă numesc Lazea Teodora Luiza și sunt reprezentanta seriei B, anul III, 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.

Fiind o persoană motivată și care dorește să contribuie la bunul mers al mediului universitar,

am decis să mă implic încă din anul I în reprezentarea studenților în raport cu facultatea din

postura de reprezentant de serie. Astfel, consider că această experiență, dar și dorința mea de

dezvoltare, mă vor ajuta să ating un nou prag în parcursul meu academic.

De asemenea, rezultatele obținute pe parcursul celor 2 ani de studii, care m-au clasat pe

primul loc în anul II de studiu, precum și participarea mea ca secretar în cadrul sesiunii de

comunicări științifice au jucat un rol esențial în dezvoltarea abilităților necesare funcției pe care

doresc să o ocup.

Un alt aspect important pe care îl menționez cu privire la intenția mea de a fi alături de studenți

este faptul că, în momentul actual, sunt voluntar activ în Asociația Studenților din Contabilitate

și Informatică de Gestiune. În cadrul ASCIG am avut oportunitatea de a coordona proiectul

Practical Accounting Days, experiență care a dus la decizia mea de a sprijini studenții din

postura de membru în Consiliu.

Atașat acestei scrisori vă transmit CV-ul meu.

Vă mulțumesc pentru timpul acordat candidaturii mele.

Data 23.11.2021 Cu deosebită considerație,

Lazea Teodora Luiza
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Teodora Lazea
Student

lazeateodora19@gmail.com

0764010105

București, România

Sunt o persoană motivată, ambițioasă, care urmărește să ducă la cel mai înalt nivel tot ce își propune. Prin intermediul 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 cel mai frumos mod de a te dezvolta din punct de vedere personal este ajutându-i pe alții.

EDUCAȚIE

Facultatea de Contabilitate și Informatică de
Gestiune
Academia de Studii Economice din București
10/2019 - Present, București, Romănia

Departamentul pentru pregătirea
personalului didactic
Academia de Studii Economice din București
10/2019 - Present, București, România

SKILLS

Time management Lucru în echipă Comunicare

Atenție la detalii Flexibilitate Leadership

Feedback

ACTIVITĂȚI EXTRA

Student reprezentant serie în cadrul Facultății de
Contabilitate și Informatică de Gestiune
 (10/2019 - 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 Fundraising și Project Manager Practical
Accouting Days 17th Edition

CERTIFICATE

B2 First (FCE) - Certificat de limbă engleză oferit de
Cambridge (05/2018 - Present)

LIMBI CUNOSCUTE

Engleză - Nivel B2
Full Professional Proficiency

Franceză - Nivel B1
Full Professional Proficiency

INTERESE

Dezvoltare personală Pregătire academică

Dobândire de noi competențe

Aprofundare cunoștințe în domeniul educațional
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