
MNC 

 

 

„Biologia este coloana vertebrală a evoluției”. (Darwin) 

 

ESEU MOTIVAȚIONAL 

 

Mă numesc ........................................... . Am absolvit Liceul ............................................., 

profilul umanist, din orașul ..............., județul ........................ . 

Am realizat că alegerea facultății va fi o reală provocare, deoarece profilul umanist al liceului 

meu este, oarecum, în mare discordanță cu ceea ce m-a fascinat încă din copilarie: viața, 

esența vieții, toate acele mecanisme chimice invizibile ochiului, dar care ne fac posibilă 

existența. 

Am aflat despre oferta educațională a Facultății de Biologie din cadrul Universității București, 

de la profesorii din liceu. Astfel, timp de 3 ani, în particular, m-am pregătit atât la biologie, 

cât și la chimie organică pentru admiterea la Facultatea de Medicină. În urma pregătirilor de 

care am beneficiat si cu convingerea că orice este posibil dacă faci ceea ce îți place cu 

adevarat, am decis să aplic pentru această facultate. 

Totodată, am căutat și alte informații, iar pe site-ul Facultății de Biologie, văzând oferta 

educațională, am decis să mă înscriu la........... 

Îmi place acest domeniu și sunt profund interesat(ă) de tot ce îmi poate oferi acestă facultate 

și aș dori să punctez faptul că de mic(ă) am fost fascinat(ă) de cunoaștere. Căci, „ignoranţa dă 

naştere certitudinii mult mai des decât cunoaşterea: cei care ştiu puţine, nu cei care ştiu 

multe, sunt aceia care susţin cu atât de multă convingere că cutare sau cutare problemă nu va 

fi niciodată rezolvată de ştiinţă”. (Darwin) 

Am fost profund încântat(ă)  când am citit părerile studențior acestei facultăți, atât pe ramura 

de biologie, cât și pe cea de biochimie, aflând că aici există condiții moderne pentru studiu și 

profesori competenți, care se ocupă realmente de studenți si de nevoile acestora.  

Stiu că în această facultate exista varii oportunități de a realiza proiecte intra si 

pluridisciplinare. Oferta educațională de studii universitare, atât de licență, master, cât și de 

doctorat de care pot beneficia studenții se ridică la standarde internaționale, iar toate acestea 

mă vor ajuta să îmi solidific cunoștințele teoretice și practice, care, în final, să îmi ofere un loc 

de muncă în acest domeniu, poate chiar în cadrul acestei instituții.  

Cu speranța că voi fi unul dintre studenții dumneavoastră, închei aceste rânduri cu deosebită 

considerație. 
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