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ESEU MOTIVAȚIONAL 

 

Mă numesc ________ și am absolvit Liceul _________, profilul matematică-informatică, oraș ____, 

județ ______, sesiunea iunie-iulie 2019. 

 

"Natura nu face niciodată nimic fără motiv", spunea  cândva Aristotel. Desigur, omul a fost, și încă 

este, o forță a naturii. Doar că ”omul poate stăpâni natura cât timp ține seama de legile ei” (G. Antipa.) 

Din păcate, ”am modificat aşa de mult mediul nostru înconjurător, încât va trebui acum să ne adaptăm 

pe noi înşine, pentru a putea exista în acest mediu”, afirma, pe bună dreptate,  matematicianul 

american Norbert Wiener, întemeietorul ciberneticii, o personalitate marcantă a științei, interesat și de 

schimbările pe care evoluția tehnologiei le produce asupra naturii.  

Intrigat de aceste aspecte și trebuind să aleg o meserie care să mă caracterizeze și de care să fiu 

realmente atras, trebuie să recunosc că ea, tehnologia, m-a ajutat, găsind informațiile necesare pe site-

ul oficial al Academiei de Studii Economice București, prin oferta sa educațională, iar Facultatea de 

Economie Agroalimentară și a Mediului este, desigur, alegerea perfectă pentru cineva care consideră 

că natura este fundamentul existenței noastre. 

Este bine cunoscută acea legatură intrinsecă dintre om și natură, atât de des prezentă în artă, sub toate 

formele sale, dar consider că omul trebuie să fie conștient de faptul că iși datorează existența sa puterii 

nemărginite a naturii. 

 

Pasionat, evident, de mediu, trebuie să precizez că tot el este responsabil și pentru o alimentație 

sănătoasă, iar țara noastră are nenumărate resurse pentru ca noi să beneficiem de tot ce avem nevoie.    

Ar trebui să profităm de spațiul nostru rural, să-l valorificăm, dându-i șansa de care nu a beneficiat 

până acum, iar eu cred că această facultate oferă studenților această oportunitate. 

Urmând cursurile acestei facultăți, sunt convins că voi avea ocazia de a învăța de la profesionişti în 

domeniul agroalimentar și cel al protecţiei mediului, de a participa la ore de curs susținute de către 

profesori pasionați care vor reuși să mă inspire și să mă motiveze să evoluez pe parcursul celor trei ani 

de facultate și nu numai, deoarece consider că un master în domeniu este pasul imediat următor, acesta 

fiind un imperativ în materie de aprofundare și specializare. 

Totodata, facultatea oferă posibilitatea de a participa la diverse proiecte, programe de studii, la acțiuni 

de voluntariat, internship-uri care mă vor ajuta să îmi dezvolt competențe de comunicare, organizare, 

relaţionare, dezvoltare personală. Și nu în ultimul rând, consider că practica în domeniu este procesul 

ce stă la baza formării deprinderilor necesare la momentul integrării pe piața muncii. 

Încă din anii de liceu am participat la diverse activități de voluntariat și la schimburi de experiență 

realizate cu licee din Franța și Croația din cadrul proiectelor Erasmus⁺. 

 

Sunt sigur că experiențele avute în această perioadă îmi vor fi de folos și mai departe, căci uneori, nu 

este suficientă doar știința de carte punctual, educația interdisciplinară este, poate, primordială, iar 

participarea la cât mai multe activități care să vizeze domenii variate fac anii de studenție mult mai 

valoroși, dar și mult mai frumoși. 

              Data,                                                                                            Semnătura, 


