
Bună ziua,

   Mă numesc Nițu Rareș - Mihai, student în cadrul facultății de Economie
Teoretică și Aplicată, Masteratul de Comunicare în Afaceri, anul I de studiu. 

    Încă din primul an de facultate din cadrul studiilor universitare de licență
din cadrul FAETA m-am implicat în mod constant în activitățile administrative
și organizatorice din cadrul facultății. Parcursul meu până în prezent a fost
unul etapizat, începând prin a deține funcția de șef de grup, ulterior fiind șef
de serie, reprezentant în consiliul facultății, până la reprezentant în cadrul
Senatului Universitar, ocupând funcția de student reprezentant . 

    Timp de trei an am ajutat la desfășurarea diferitelor activități care s-au
desfășurat atât în cadrul facultății, cât și în cadrul universității Academiei de
Studii Economice din București. Toate activitățile întreprinse m-au ajutat să
mă dezvolt atât personal și profesional, motiv pentru care doresc să particip
în continuare la îmbunătățirea vieții studenți și a mediului universitar. 

    Consider că experiența deținută cât și dorința de duce mai departe munca
depusă până în acest moment sunt principalele elemente care mă
recomandă să ocup pentru încă un mandat postul de student reprezentant în
cadrul Consiliului Facultății de Economie Teoretică și Aplicată. 
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A p t i t u d i n i

Diplomație

Comunicare

Organizare

Digitale

Management

Gândire critică

Nitu̦ 
Rares ̦
Mihai

ECDL nivel 6
Pachet MS OFFICE
Platforma ADOBE
Google Workplace
Platformă Adobe Cloude (Illustrator,
Photoshop, InDesign Etc.)

Competențe digitale

Nivel intermediar
Calificativ - B1

C u n o ș t i n ț e

Nivel avansat
Calificativ - C1

Limba engleză

Limba fracneză

E d u c a ț i e

Facultatea de Economie
Teoretică și  Aplicată 

Șef de promoție

2018 / 2021   Licență în economie

Limba greacă
Nivel intermediar
Calificativ - A2



E x p e r i n ț ă
r e l e v a n t ă  

Februarie 2015 – August 2018 ;
Colegiul Economic ”Virgil
Madgearu” din București.

Președintele Consil iului
Elevi lor

Februarie 2015 – August 2018 ;
Colegiul Economic ”Virgil
Madgearu” din București.

Reprezentant al  studenți lor
în CA

Noiembrie 2018 – Iulie 2021 ,
Facultatea de Economie Teoretică
și Aplicată din cadrul Academiei
de Studii Economice din București

Șef de grupă și  de serie

Noiembrie 2019 – Iulie 2021 ,
Facultatea de Economie Teoretică
și Aplicată din cadrul Academiei
de Studii Economice din București

Student reprezentant în
cadrul  consil iului  FAETA

Noiembrie 2020 – Prezent ,
Senatul Universitar al Academiei
de Studii Economice din București

Reprezentant al  studenți lor
FAETA în Senatul  Universitar




