..FACULTATEA DE CHIMIE, BIOLOGIE, GEOGRAFIE.

DEPARTAMENTUL DE GEOGRAFIE.
Anexa nr. 4
Structura Eseului motivaţional
solicitat candidaţilor la programele de studii universitare de licenţă organizate de
Departamentul GEOGRAFIE
1. Date de identificare a autorului (candidatul): Subsemnatul (nume, prenume, data nașterii, seria și
nr. cărţii de identitate), localitatea de domiciliu și școala la care a absolvit bacalaureatul.
2. Prima specializare pentru care a optat în formularul de înscriere.
3. Alte specializări pentru care a optat (în ordinea opţiunii din formularul de înscriere).
4. Motivele pentru care a ales să candideze la programele de studiu oferite de Departamentul de
Geografie al UVT*. Se va argumenta doar opţiunea pentru primul program de studiu ales.
5. Elemente privind cunoașterea ofertei educaţionale a Departamentului de Geografie (și sursele din
care are cunoștinţă despre această ofertă).
6. Ce așteptări are de la oferta educaţională a primului program de studii ales.
7. Ce argumente/realizări (participări la olimpiade, concursuri, acţiuni de voluntariat, stagii, vizite
etc.), cu dimensiune geografică sau nu, îl recomandă pentru a fi student la programele oferite de
Departamentul de Geografie al UVT.
8. Elemente privind intenţia candidatului de a se implica în procesul instructiv-educativ oferit de
Departamentul de Geografie al UVT (frecvenţa la ore, implicarea în dezbateri pe teme de
specialitate, asumarea de responsabilităţi în coordonarea activităţii profesionale a studenţilor
etc.), în funcţie de preferinţele și abilităţile candidatului.
9. Precizări privind intenţia candidatului de a se implica în activităţile extracurriculare organizate
de cadrele didactice și de studenţii geografi (participare la sesiuni de comunicări știinţifice
studenţești, concursuri, acţiuni de voluntariat, aplicaţii de teren, schimburi de experienţă,
participarea la/organizarea de activităţi culturale, sportive, de promovare a geografiei etc.), în
funcţie de preferinţele și abilităţile candidatului.
10. Alte elemente pe care candidatul consideră că este îndreptăţit să le menţioneze.
Data.............................

Semnătura candidatului.......................................

Notă: Eseul va fi tehnoredactat la un rând, cu caractere Times New Roman, 12 și nu va depăși
două pagini.
Eseul va fi depus în original în dosarul de înscriere, iar candidatul se va prezenta la comisia pentru
susţinerea orală, cu o copie a eseului, în aceeași zi în care s-a înscris.
* Se vor organiza programele de studii care au un număr viabil de candidați, cf. Regulamentului
UVT de admitere în studiile de licență.
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