Modelul scrisorii de motivație pentru candidatura la studii nivel licență
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială
Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

Numele și prenumele candidatului: ………………………………..
Specializarea la care aplică: ……………………………………………
Dacă e cazul, se precizează și a doua opțiune:
………………………………………………………………………………………..
Numărul dosarului de concurs (se completează la înscriere):
SCRISOAREA DE MOTIVAȚIE
Introducere
-

Ce v-a îndemnat să alegeți să studiați această specializare?

-

Cum ați ajuns să optați pentru Universitatea Babeș-Bolyai?

Prezentarea experiențelor anterioare, motivației de studiu, așteptărilor față de anii de
facultate și planurilor de carieră
-

Indicați materiile școlare la care ați învățat cu plăcere, explicați ce v-a atras la
disciplinele respective și în ce fel au influențat opțiunea privind continuarea
studiilor;

-

Descrieți experiențe anterioare care au avut un rol important în alegerea acestei
specializări: activități școlare sau extrașcolare (de ex. cluburi pentru elevi,
preocupări ale cercului de prieteni, voluntariat), concursuri, evenimente
culturale, lecturi, materiale on-line sau emisiuni TV, experiențe personale sau ale
persoanelor apropiate;
o

Dacă ați fost implicat în activități regulate de voluntariat pentru o perioadă mai lungă
sau ați lucrat într-un domeniu relevant pentru specializarea aleasă, descrieți
experiențele din cadrul acestor activități, cunoștințele și abilitățile dobândite acolo;
precizați organizația și perioada în care ați activat/lucrat acolo.

o

Dacă ați participat la concursuri școlare, conferințe sau alte manifestări educativculturale relevante pentru specializarea aleasă, descrieți prestația dumneavoastră la
aceste activități; indicați denumirea evenimentului, organizatorii, locul și perioada
desfășurării.

-

Care sunt cele mai importante trei calități ale dumneavoastră care vă vor ajuta
să urmați cu succes facultatea și cariera profesională dorită? Precizați cum ați
ajuns să vă dați seamă că aveți aceste calități, în ce contexte ați dat deja dovada
acestora;
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-

Prezentați temele care vă preocupă cel mai mult în domeniul științelor sociale,
în particular în cadrul specializării/specializărilor alese, și specificați 3-5 surse de
documentare (cărți, articole, pagini Internet, emisiuni TV, etc.) pe care le-ați
folosit până acum pentru a cunoaște mai bine aceste teme de interes;

-

Cum vă imaginați în calitate de student, ce așteptări aveți față de anii de
facultate?

-

Descrieți aspirațiile și planurile dumneavoastră profesionale în urma finalizării
studiilor nivel licență: dacă doriți să continuați studiile la nivel master sau să
intrați în câmpul muncii, în ce domenii de activitate ați dori să profesați.

Încheiere
Rezumați cele mai importante argumente în favoarea candidaturii dumneavoastră.
Cum vă poate ajuta studiul acestei specializări în realizarea aspirațiilor dumneavoastră?

PRECIZĂRI:
-

Scrisoarea de motivație poate fi de 2-3 pagini A4, scrisă manual sau redactată pe
calculator și tipărită; scrisorile manuale NU vor fi dezavantajate la evaluare.

-

În textul scrisorii, respectați rigorile gramaticale și folosiți un vocabular
adecvat.Afirmațiile discriminatorii pe criterii de etnie, sex, religie sau origine
socială nu sunt acceptabile în textul scrisorii.

-

Evitați exprimările triviale sau propagandistice, laudele sau complimentele
gratuite; susțineți fiecare afirmație cu dovezi concrete.

-

Conținutul scrisorii trebuie să fie conform realității și se recomandă prezentarea
în anexă a documentelor doveditoare privind implicarea în activități de
voluntariat, experiența de muncă, participarea la concursuri școlare sau alte
activități cultural-educative. Comisia de admitere își rezervă dreptul de a verifica
declarațiile din scrisoare.

-

Scrisoarea trebuie să fie originală, scrisă în întregime de către candidat. Citatele
NU sunt recomandate, iar scrisoarea poate conține maximum două citări, în total
nu mai mult de treizeci (30) de cuvinte. Citările trebuie să fie între ghilimele (”) și
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sursa exactă trebuie marcată între paranteze (Nume și prenume autor, an
apariție text, titlul textului, Editura, Localitatea).
-

Comisia de admitere își rezervă dreptul de a verifica plagiatul (copierea din alte
surse fără citare sau preluarea unor idei fără indicarea autorului original al
acestora). În cazul în care comisia de admitere constată că scrisoarea de
motivație cuprinde pasaje de zece sau mai multe cuvinte preluate identic
dintr-un alt text, fără utilizarea citării și indicarea sursei, sau prezintă ideile altor
autori fără precizarea acestui fapt, candidatul va fi respins, indiferent de notele
obținute la celelalte probe de admitere.

-

Candidatul poate folosi aceeași scrisoare de motivație chiar dacă se înscrie la
mai multe specializări, cu condiția ca în scrisoare să descrie motivația sa pentru
ambele specializări alese și ordinea acestora.

EVALUARE:
Scrisorile de motivație se evaluează în funcție de relevanța și coerența ideilor
prezentate, interesul dovedit pentru specializarea aleasă și documentarea în domeniul
acesteia, claritatea exprimarii, folosirea unui vocabular nuanțat și respectarea regulilor
gramaticale. În urma evaluării, se acordă calificativul ADMIS sau RESPINS, valabil pentru
toate specializările la care candidatul aplică.

