
ESEU MOTIVAŢIONAL

Mă numesc Popescu F. Irina - Maria. Am absolvit Colegiul Naţional “I.C.Brătianu” din Piteşti,
Judeţul Argeş.

Reputaţia Universităţii din Piteşti şi calitatea învăţământului de aici m-au determinat să-mi
prezint intenţia de a deveni student a acestei instituţii de învăţământ superior.

Am aflat de oferta educationala a Facutăţii de Mecanică şi Tehnologie de pe site-ul facultăţii,
urmărind în mod frecvent informaţiile publicate.

Îmi doresc să studiez la Facultatea de Mecanică şi Tehnologie, programul de studii ……………
pentru că sunt interesat de domeniul ingineriei mecanice şi în special de ……………...

Am avut în jurul meu modele pentru ceea ce înseamnă o carieră în domeniul ingineriei şi, mai
mult, pentru ceea ce înseamnă cu adevărat competenţă profesională, dedicare şi pasiune în meseria
aleasă, valori pe care sper să le dobândesc în timpul anilor de studiu la Universitatea din Piteşti.
Locuiesc într-o zonă în care industria de automobile este o tradiţie, iar dezvoltarea continuă a
societăţilor în acest domeniu îmi dă speranţa inserţiei rapide pe piaţa muncii, după absolvire.

Aşteptările mele sunt, ca în cadrul procesului educaţional să dobândesc competenţele, abilităţile
şi cunoştinţele care să îmi asigure succesul în domeniul ingineriei către care voi accede. Intenţionez
să aplic pentru stagii de practică, concomitent cu frecventarea cursurilor, în aşa fel încât cunoştinţele
teoretice să se completeze cu experienţa dobândită prin practică.

Pentru mine, studiul în domeniul ingineriei, nu înseamnă numai cei patru ani de facultate în care
să particip la programele oferite de FMT, ci şi continuarea acestora prin studii de masterat şi chiar
doctorat în cadrul acestei instituţii.

Pe parcursul liceului am avut numeroase activităţi extraşcolare: sesiuni de comunicări ştiinţifice,
organizare de proiecte, participări la activităţi culturale, acţiuni de voluntariat. Cele mai importante
sunt: (..................................). Doresc să exploatez din plin capacităţile mele alături de cadrele
didactice din FMT, în timpul studiilor universitare.

Vreau ca Facultatea de Mecanică şi Tehnologie să fie o parte importantă din viaţa mea şi voi
încerca să iau parte la cât mai multe activităţi. Îmi doresc să devin membru al organizaţiei studenţeşti
din această facultate. Schimburile de experienţă, participarea la sesiuni de comunicări ştiinţifice,
organizarea de activităţi studenţeşti sunt moduri prin care cred că voi demonstra abilităţile mele
organizatorice, dar vor constiui şi un mod în care voi evolua.

Consider că a fi inginer se potriveşte personalităţii mele, deoarece mă recomandă puterea de
muncă, spiritul organizatoric şi de observaţie, capacitatea de implicare, dorinţa de cunoaştere.

Pentru mine, Universitatea din Piteşti nu este doar o instituţie de învăţământ superior, ci şi locul
unde vreau să mă formez ca specialist şi, nu în ultimul rând, ca om.
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Semnătura………………….


