Eseu motivaţional
1. Date personale
Mă numesc ________________
si îmi exprim intenţia de a deveni candidat al studiilor de master, in domeniul Ştiinţă Sportului si
Educaţiei Fizice, oferite de Departamentul de Educaţie Fizica si Sport, din Universitatea din Piteşti,
prin programele de studii (candidatul stabilește ordinea programelor conform preferințelor):
1. Performanţa în sport S = subvenţie, Performanţa în sport T = taxă
2. Organizare şi conducere în sport S = subvenţie, Organizare şi conducere în sport T = taxă
3. AMCE S = subvenţie, AMCE T = taxă
Domiciliul meu pe perioada studiilor universitare va fi in localitatea ____________, strada
_________________ judeţul ___________, cu datele de contact: telefon ___________, email:
_________________________ si voi anunţa prin secretariat orice schimbare survenită.
2. Traseul educaţional şi personal în raport cu domeniul şi direcţia de specializare
Menţionez ca la baza pregătirii mele sportive ca experienţa de practicare sunt următoarele
elemente:
• Sunt licenţiat al Universității ________________________________________
programul de studii ____________________________.
• ______________________________________ (date despre activitatea sportivă de
performanță dacă este cazul)
• ______________________________________
3. Argumentarea motivaţiei alegerii direcţiei de aprofundare
_____________________________________________________________
4. Cunoştinţe privind direcţia de aprofundare/specializare
Datorită faptului ca sunt licenţiat în domeniul ________________________ specializarea
_________ la Universitatea _____________, am considerat normală continuarea studiilor masterale
în cadrul Universității din Pitești pentru _______________________________________________.
5. Direcţii viitoare – interese aşteptări
______________________________________________________________
În concluzie
Sunt conştient de oportunitatea oferită de UPIT, DEFS si sunt de acord privind formarea
mea profesională la nivel de master, ca student UPIT.
Doresc sa mă implic in activităţile didactice, știinţifice și extra-curriculare studenţeşti fiind
convins ca acestea vor contribui pe deplin la formarea mea ca specialist in domeniu.
______________________________________________________________
Pe baza celor prezentate mai sus consider ca sunt un bun candidat și depun acest eseu
motivaţional ca document de intenţie în candidatura mea ca viitor student al Universității din Piteşti,
în domeniul Ştiinţă Sportului si Educaţiei Fizice.
Data .........

Semnătura ...........................

