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ESEU MOTIVAȚIONAL 

”Natura ne aseamănă, educația ne deosebește.” (Confucius) 

 

 

Mă numesc _________ şi sunt absolventă a Liceului _________ din orașul _____, 

județul ________, specializarea  matematică-informatică, sesiunea iunie 2019. 

 

Plecând de la premisa că un lucru îl faci bine doar atunci când îl faci cu drag şi, pe deasupra, ţi-l 

doreşti încă din copilărie, consider că și alegerea drumului pe care îl ai de urmat în viață trebuie 

făcută pe aceleași principii. 

 

Născută și crescută într-o familie unde nu de puține ori discuțiile se purtau în cifre (bunica, 

mama și un unchi sunt economiști), fără să vreau, am fost atrasă în acest univers și, treptat, am 

descoperit și am fost chiar fascinată de aceasta lume unde nu există echivoc, unde totul este 

exact, sigur, concret. Iar aceasta este ceea ce îmi doresc în viață: siguranță. 

 

Prin urmare, facultatea de ”Finante si banci” din cadrul Academiei de Studii Economice 

București a apărut ca ceva natural pentru mine, fiind exact ceea ce mi-am dorit să fac 

dintotdeauna și al cărei cult mi-a fost insuflat, având în jurul meu modelele perfecte pentru o 

carieră de succes în domeniul economic, care de-a lungul timpului au pus suflet, dedicare şi 

pasiune în meseria aleasă, valori pe care le vizez și eu și pe care, cu siguranță, le voi dobândi în 

timpul anilor de studiu la ASE. 

 

”Răsfoind paginile facultății” am aflat de multitudinea de programe și de parteneriate pe care 

aceasta le are cu diverși furnizori, granturi pe care studenții le pot accesa, internship-uri la care 

aceștia pot învăța, experimenta și acumula experiență încă din timpul studiilor, toate acestea fiind 

argumente extrem de solide pentru mine, fapt ce îmi conferă acea siguranță că alegerea mea este 

ceea ce mi se potrivește și mă caracterizează. 

O carieră de succes implică un studiu aprofundat, iar în acest sens consider că un master în 

domeniu iți completează cunoștințele acumulate și îți facilitează, poate chiar și garantează 

succesul în meseria aleasă.  

În timpul facultății îmi doresc să particip la cât mai multe activități extracurriculare, la schimburi 

de experiență organizate în parteneriat cu diverse instituții, la comunicări științifice, cât și la 

activități de voluntariat, conștientă fiind că toate acestea îmi vor desăvârși educația și îmi vor 

șlefui caracterul.  

Încrezătoare în șansa mea, aștept cu nerăbdare să fiu unul dintre studenții acestei facultăți care va 

fi, cu siguranță, primul meu pas cu adevărat important în creionarea unui viitor de mult așteptat.  

 

 

          Data,                                                                                                          Semnătura,  

 


