
Scrisoare de intenție

În atenția,  Biroului Electoral Central

Mă numesc Mitrofan George și sunt reprezentantul seriei C, anul II, licență, 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 sociabilă , motivată și care dorește să contribuie la bunul mers al mediului

universitar, încă din anul I m-am implicat în reprezentarea studenților în raport cu facultatea

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

de dezvoltare continuă ,mă vor ajuta să urc un nou nivel  în parcursul meu academic.

Țin să menționez că din anul I de facultate fac parte din Asociația Studenților în Contabilitate

și Informatică de Gestiune, în departamentul Fundraising. Activitățile pe care le-am realizat

în cadrul asociației m-au dezvoltat foarte mult pe plan personal și profesional,

îmbunătățindu-mi abilitățile de comunicare cu persoanele , lucru în echipă și de organizare.

În vara acestui an, am avut șansa să particip la Cursul de Dezvoltare Personală, desfășurat de

Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră din cadrul Academiei de Studii Economice din

Bucureşti care a fost susținut la Complexul de Perfecționare Predeal. Acesta mi-a dezvoltat

abilitățile de vorbit în public și am avut ocazia să aflu cum se realizează scrierea de proiecte

Europene pentru dezvoltarea studenților în cadrul asociațiilor studențești .

În perioada 15.11.2021-20.11.2021, am participat la stagiul de schimb de bune practici la

Central European University din Viena, în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2021-0378,

„ProASE! Incluziune, egalitate de şanse şi echitate pentru studenţii, din care m-am întors cu o

viziune asupra învățământului Universitar din Europa, am aflat lucruri noi. A fost o

experiență inedită din care am învățat multe lucruri ce îi pot ajuta pe studenți, am aflat mai

multe despre cultura lor și despre faptul că studenții români ne reprezintă cu mândrie peste

hotare .

Atașat acestei scrisori vă transmit CV-ul meu.

Vă mulțumesc pentru timpul acordat candidaturii mele.



Data: 23.11.2021 Cu deosebită considerație,

Mitrofan George
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George Mitrofan
Student

george.mitrofan27@gmail.com

0732469018

Bucuresti, Romania

linkedin.com/in/mitrofan-george-099b9a177

Sunt o persoană dinamică, motivată, deschisă, ce își dorește să ducă tot ceea ce își propune la final având rezultatele așteptate. Prin
cadrul activităților de voluntariat atât în ASCIG cât și în CCOC- ASE , am dobândit competențe de a lucra în echipă și de a comunica cu
membrii, aceste lucruri trezind în mine ideea de a trece la alt nivel și de a-mi reprezenta colegii în mediul universitar, pentru ca vocea lor
să fie auzită.

EDUCATIE

Facultatea de Contabilitate și Informatică
de Gestiune
Academia de Studii Economice din București
10/2020 - Present, Bucuresti

Departamentul pentru pregătirea
personalului didactic
Academia de Studii Economice din București
10/2020 - Present, Bucuresti

SKILLS

Leadership Feedback Team Building

Problem Solving Leadership Flexibilitate

ACTIVITĂȚI EXTRA

Student reprezentant serie în cadrul Facultății de
Contabilitate și Informatică de Gestiune
 (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 (10/2020 - Present)
Membru în departamentul Fundraising

CERTIFICATES

ECDL (05/2020 - Present)

LANGUAGES

Engleza-Nivel B2
Full Professional Proficiency

Franceza- Nivel B1
Professional Working
Proficiency

INTERESE

Dezvoltare personala

Dobandire de noi competente
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