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ESEU MOTIVAȚIONAL 

 

Mă numesc _______ şi sunt absolventă a Liceului ________, specializarea matematică-informatică, sesiunea 

iunie 2019. 

 

Lumea noastră, societatea în care trăim se află într-o perpetuă schimbare, iar educaţia omului modern trebuie 

să se orienteze către o educaţie continuă, capabilă să îl pregatească pe individ oriunde acesta s-ar afla şi 

nelimitat în timp. 

“Informatica restabileşte nu numai unitatea matematicilor pure şi a celor aplicate, a tehnicilor concrete şi a 

matematicilor abstracte, dar şi cea a ştiinţelor naturii, ale omului şi ale societăţii. Reabilitează conceptele de 

abstract şi de formal şi împacă arta cu ştiinţa,…” Gr. C. Moisil 

 

Despre Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, programul Cibernetică Economică 

am aflat de pe internet în timp ce căutam informații legate de stocarea datelor - domeniu de care mă simt 

realmente atrasă - deși la început nu îi acordasem prea mare atenție, vârsta fiind, probabil, cauza. Ulterior, din 

simple discuții avute cu profesorii din liceu care mi-au înțeles interesul pe care începusem să-l dezvolt legat de 

această componentă informațională, ei, dascălii mei au fost cei care m-au îndrumat către această facultate,                         

mi-au recomandat să iau legătura cu studenți de la Cibernetică, lucru pe care l-am făcut și care a avut un rol 

determinant în alegerea drumului meu în viață. Prin urmare, pentru mine, alegerea acestei facultăți era doar o 

chestiune de timp, anume după absolvirea liceului. 

 

Dezvoltarea capacităților și a abilităților în domeniul tehnologiei informației și comunicației este deja un 

imperativ în zilele noastre, iar acestea, coroborate cu pasiune, fac pemisele așteptărilor mele legate de această 

facultate care, cu siguranță, imi vor aduce numeroase beneficii încă din timpul studiilor, deoarece consider că, 

prin intermediul programelor pe care studenții le au la dispoziție, a granturilor de care pot beneficia, 

internship-urile la care pot participa, toate acestea oferă oportunități reale pentru acumularea cunoștințelor 

necesare unei cariere de succes. Totodată, continuarea studiilor în cadrul aceleiași facultăți concretizate  

printr-un master conferă un plus, prin aprofundarea și prin specializarea într-un anumit domeniu. 

 

Sunt o persoană sociabilă, ambițioasă, motivată și foarte activă.  Îmi place lucrul în echipă, iar una dintre 

pasiunile mele este voluntariatul. În consecință, în perioada liceului am participat la acțiuni de voluntariat la 

_________, cât și la ______. 

Sunt conștientă că o educație reală presupune nu doar asimilarea și transmiterea unor informații pur teoretice, 

ci și angrenarea în alte activități diverse, iar prin natura firii mele, deschisă spre nou, dornică de a-mi depăși 

limitele, consider necesară participarea în timpul facultății la diferite proiecte propuse de către profesori, 

parteneriate sau schimburi de experiență, toate acestea fiind pârghii între viața de azi și cea de mâine.  

Sunt sigură că viitorul iți rezervă multe surprize, uneori planurile făcute astăzi, a doua zi pot lua o cu totul altă 

turnură, dar niciodată nu voi spune ”nu” provocărilor, conștientă fiind că din orice situație poți învăța un lucru 

bun care, cândva, indubitabil, iți va fi de ajutor. 

 

            Data,                                                                                                                     Semnătura, 


