Dragi colegi,
Vă adresez această scrisoare de intenția pentru a-mi prezenta candidatura la funcția de
președinte al Asociației Studenților din Facultatea de Limbi și Literaturi Străine.
Numele meu este Mădălina – Gabriela Ciotău și sunt studentă în anul I, la Masteratul
pentru Formare a Interpreților de Conferință din cadrul Facultatății de Limbi și Literaturi
Străine din cadrul Universității din București. Pe perioada sudiilor de licență am fost atât
student consilier în Consiliul FLLS, cât și student senator în Senatul UB, dar și coordonator
al departamentului asociației care se ocupă direct de relația cu studenții, Students’ Office.
Ocupând funcțiile menționate am avut ocazia de a participa la diferite ședințe și proiecte, de a
organiza la rândul meu diferite ședințe și proiecte cu și despre studenți, proiecte din care am
învățat foarte multe și am dezvoltat un set de abilități care să mă ajute să înțeleg cât se poate
de bine reprezentarea studențească și să pot să mă implic activ în a reprezenta interesele
voastre.
Actvitatea mea în ASLS, cât și în Consiliu și Senat, a fost una constantă și activă, fapt
pentru care principalul lucru care mă motivează în această candidatură este dorința de a
continua să reprezint interesele studenților oriunde m-aș afla. Faptul că am avut parte de
experiențele de reprezentare prezentate m-a ajutat să dezvolt un simț critic, să reușesc să
analizez lucrurile așa cum sunt și să îmi dau seama unde trebuie lucrat pentru a face viața
studențeacă puțin câte puțin mai bună. Funcția de președinte reprezintă pentru mine pasul
logic care să-mi permită să contruiesc în continuare o cultură de reprezentare cu oameni
implicați cât mai activ. Am răspuns mereu fiecărei sesizări primite din partea voastră și am
mereu în vedere modalități de a interveni în a vă reprezenta interesele.
Sunt de părere că asociația a evoluat foarte mult în ultimii doi ani și mi-aș dori să-mi
aduc aportul la această evoluție, experiența mandatelor anterioare ajutându-mă să am o
viziune amplă și o pregătire necesară pentru a putea face acest lucru. Interesul meu pentru
îmbunătățirea vieții studențești se reflectă și asupra voluntarilor, în rândul cărora m-am aflat
în toată această perioadă, observându-le nevoile și căutând mereu noi posibilități de a-i ajuta
să se dezvolte și de a le oferi sprijinul necesar pentru a deveni mai buni. Pentru mine oamenii
sunt în primul rând importanți, astfel că urmăresc dezvoltarea voluntarilor prin metode
interne, dar și externe asociației.
Consider că pentru a reprezenta în continuare interesele studenților trebuie să fie
asigurată și o evoluție a asociației pentru că cele două direcții sunt interdependendente și se
susțin reciproc, lucru pe care îl am în vedere pentru comunitatea studențească în viitoarea

perioadă în care pot încă să mai aduc schimbări mai mici sau mai mari pentru a îmbunătăți
ceva.

