
Scrisoare de intenție

Subsemnata Marinache Ruxandra, student în anul III la programul de
licență Informatică Economică în Facultatea de Cibernetică, Statistică și
Informatică Economică, înaintez scrisoarea mea de intenție în scopul ocupării
unui loc liber de student reprezentant în Consiliul Facultății CSIE.

Încă din primul an de facultate m-am implicat în procesul de
reprezentare studențească atât la nivelul grupei, cât și la nivelul seriei. Am
fost alături de colegii mei prin informații, răspunsuri și susținere iar, în urma
alegerilor realizate și în această toamnă, o să continui să reprezint seria D,
anul III și în acest an. De-a lungul celor trei ani am comunicat cu profesorii
pentru a ajunge la un consens, astfel încât să găsim situații favorabile pentru
ambele părți implicate a întâlni atât binele nostru cât și al acestora, am ținut
legătura cu secretariatul, mi-am informat colegii pe grupuri sau pe mail
despre oportunități și am fost implicată în organizarea diferitelor activități
academice.

În plus, prin intermediul voluntariatului în Sindicatul Studenților din
Cibernetică (SiSC), am acumulat o experiență ca student reprezentant.
Misiunea și scopul organizației este de a reprezenta studenții din facultatea
CSIE și nu numai. Fac parte din SiSC încă din primul meu an de facultate și pe
parcursul experienței mele de voluntar am reușit să mă implic în proiecte ce
au ca scop dezvoltarea studenților și reprezentarea acestora. Am participat
la procesul de Admitere CSIE doi ani la rând ca voluntar și mi-am oferit
ajutorul la secretariat de câte ori a fost nevoie. Experiența ca voluntar SiSC
m-a ajutat să fiu conectată la mediul academic în mod constant și să mă
implic ca reprezentant al Biroului de Conducere SiSC doi ani la rând. Am avut
oportunitatea de a participa în luna octombrie 2021 la proiectul ANOSR
Student Dojo, ce a constituit într-o sesiune de traininguri de reprezentare
studențească. În cadrul acestui proiect am descoperit informații importante



despre istoria mișcării studențești, despre pilonii acesteia, despre drepturile
studenților și structurile importante la nivelul universității.

Sunt pasionată de reprezentarea studențească și am dorința de a mă
implica în continuare la un nivel macro. Sunt sigură că pot descoperi lucruri
noi despre domeniul reprezentării și sunt deschisă să ascult feedback-ul sau
propunerile venite din partea studenților.

Acestea fiind spuse, îmi doresc să fac parte din Consiliul Facultății și știu
că pot reprezenta interesele studenților, că le pot asculta problemele pentru
a mă implica în rezolvarea lor și că voi menține legătura cu restul structurilor
de reprezentare din ASE și cu structurile de conducere.

Ruxandra Marinache,



student & graphic design enthusiast

ruxandra.marinache@gmail.com


EDUCATION WORK EXPERIENCE

VOLUNTEERING EXPERIENCE

LANGUAGES

SOFT SKILLS

July 2021




This internship programme takes place anually 
in the Nestle South-East Market, with six 
countries participating. As an intern, I had the 
opportunity to develop with my teammates 
over the course of a month a sustainable 
campaign from scratch that could be 
implemented in Southeastern Europe. 

This was a great learning experience and a way 
to further develop my hardskills as well as my 
softskills inside a corporation as big as Nestlé.


SiSC - the Cybernetics’ Students’ Union

May 2021 - present



I am in charge of the overall activity of our 
organization and it is my responsability to 
coordinate the Board team. 

I am the representative of SiSC in external 
affairs.



July 2020 - May 2021

Vicepresident of External Affairs

As Vicepresident, I was in charge of 
supervising every activity that helps outline 
the overall image of SiSC, such as articles, 
illustrations, sites, social media profiles and 
many more.



November 2019 - July 2020



As a member, I participated actively in 
organising several projects for students.

I also developed my tehnical Adobe skills and 
also many soft skills, such as teamwork or 
adaptability.

2019 - present

Bucharest Academy of Economic Studies 


student of the Faculty of Cybernetics, 
Statistics and Economic Informatics, 

expected Bachelor degree in Economic 
Informatics


2019 - present

Bucharest Academy of Economic Studies 

student of the Educational Development 

& Growth Unit, level 1

2015 - 2019

Saint Sava National College, Bucharest


mathematics & informatics profile


President

Nestlé Internship in marketing, PR, sales & 

E-commerce;

Vicepresident of External Affairs

PR&Creative member, graphic design division
DESIGN SKILLS CODING SKILLS

Romanian

native

English

C2

Spanish

B1

French

A2

communicative

adaptability


leadership

teamwork

creative

positive attitude

critical thinking

public speaking

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop


Adobe After Effects

Figma

Canva

made with love in Figma 

C/C++

SQL & PL/SQL

html & CSS

JavaScript

React

Oracle Certificate in Database Programming and Design with SQl

-


Ubisoft ReactJS & AWS Crash Course


Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) - C2

Public Speaking course, Project Management & leadership course

I am a third year 
informatics student.

I am drawn to both 
technology and art and I 
dream of using both of 
them in the future by 
working in graphic design 
or UI/UX design. Scan me!

About me:

Ruxandra Marinache
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