
 

 

Mă numesc CRACIUN ANA MARIA și imi doresc să fac parte din consiliul studentilor la 
Academia de Studii Economice, Facultatea de Economie Teoretica si Aplicata , programul de 
studiu universitar Economie Teoretica si Aplicata cu predare in limba romană. 

Am aflat despre concurs  de pe site-ul facultății, urmărind în mod frecvent informațiile 
publicate.  

Consider că programul  de studii ales reprezinta o continuare firească a parcursului 
meu, deoarece ca elev in cadrul Colegiului Economic Virgil Madgearu din Ploiești, profilul 
economie, am studiat in clasa a XI-a Economia, una dintre teze fiind susținută la această 
materie. În același timp, această facultate îmi oferă posibilitatea de a studia dezvoltarea cu 
succes a tranzacțiilor economice din perspectivă internațională. Astfel, aș putea contribui la 
identificarea, dezvoltarea și implementarea unor politici economice care să favorizeze mediul de 
afaceri autohtone. 

Așteptarile mele sunt ca in cadrul procesului educational să dobandesc competențele, 
abilitățile și cunoștințele care să-mi permită să-mi desfășor activitatea cu profesionalism.. 

Pentru mine, studiul in domeniul economic nu înseamnă numai cei trei ani de facultate în 
care să particip la programele oferite de ASE, ci și de continuarea acestora prin studii de 
masterat în cadrul acestei instituții, aprofundand studiile dobandite și căpătand mai multă 
experiență.  

Pe parcursul acestor ani de studiu intenționez sa particip la diverse activități curriculare 
orgnizate de cadre didactice sau stundenți: sesiuni de comunicări științifice, concursuri, acțiuni 
de voluntariat, schimburi de experiență. In cadrul probelor susținute la Bacalaureat la 
Competențe Digitale, am obținut calificativul Experimentat. Astfel, mi-am dovedit abilitatea de a 
lucra cu date, cifre, grafice, dobandite pe parcursul anilor de liceu. 

Consider ca a fi economist se potrivește personaliății mele, intrucat mă recomandă 
atenția acordata detaliilor, determinare  în obținerea, procesarea si utilizarea unor date, 
curiozitatea si deschiderea către noi experiențe, randamentul muncii mele in condiții de 
presiune, firea comunicativă, abilitățile de lucru in echipă. 

Pentru mine Academia de Studii Economice este o instituție de învățămant superior unde 
vreau să mă formez ca specialist, urcand o nouă treaptă în devenirea mea ca om. 

 



ABOUT ME
Mă numesc Crăciun Ana Maria și sunt studentă la Academia de Studii
Economice, Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată, programul de
studiu universitar Economie și Comunicare economica cu predare in limba
romană. Consider că programul de studii ales reprezintă o continuare
firească a parcursului meu, deoarece ca elev in cadrul Colegiului Economic
Virgil Madgearu din Ploiești, profilul economic , am studiat Economia , teza și
atestatul fiind susținute la această materie .Pe parcursul acestor ani de
studiu particip la diverse activități curriculare orgnizate de cadre didactice
sau stundenți: sesiuni de comunicări științifice, concursuri, acțiuni de
voluntariat, schimburi de experiență. In cadrul probelor susținute la
Bacalaureat la Competențe Digitale, am obținut calificativul Experimentat.
Astfel, mi-am dovedit abilitatea de a lucra cu date, cifre, grafice, dobandite
pe parcursul anilor de liceu.Consider ca a fi economist se potrivește
personaliății mele, intrucat mă recomandă atenția acordata detaliilor,
determinare în obținerea, procesarea si utilizarea unor date, curiozitatea si
deschiderea către noi experiențe, randamentul muncii mele in condiții de
presiune, firea comunicativă, abilitățile de lucru in echipă. . Intenționez să
aplic pentru o ofertă de Internship pe care partenerii facultății le pun la
dispoziția stundenților. Astfel, imi pot completa cunoștințele teoretice, cu
experiența dobandită prin practică. 
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