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În atenția studenților Facultății de Construcții, 

 

Dragi colegi, 

 

Subsemnatul Bogdan-Alexandru PICAN, student în anul 4 la Facultatea de 
Construcții din Timișoara, secția Construcții pentru Sisteme de Alimentări cu Apă și 
Canalizări (CSAAC), din cadrul Universității Politehnica Timișoara, înaintez 
această scrisoare de intenție pentru a ocupa postul de Student Reprezentant în 
Senatul Universității. 

În urma activității mele din ultimii 3 ani de voluntariat în cadrul Organizației 
Studențești “Traian Lalescu”, și al Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești 
din România, am făcut parte din mai multe foruri decizionale și organe de conducere, 
care alături de un număr mare de activități și training-uri despre reprezentarea 
studențească m-au format și pregătit pentru a putea face parte, în calitate de Student 
Reprezentant, și cea mai importantă structură de conducere a Universității Politehnica 
Timișoara, și anume Senatul Universității. 

Primul meu contact cu reprezentarea studențească a fost în anul 2018, imediat 
după începerea primului meu an universitar, când am fost introdus și am învățat să-
mi placă aceasta, datorită Organizației Studențești “Traian Lalescu”, în cadrul căreia 
după participarea în activității acesteia ca simplu membru, am decis să încep să-mi 
asum din ce în ce mai multe responsabilități, în trecut ocupând funcția de 
Coordonator al departamentului Social & Educațional iar în prezent cea de 
Vicepreședinte Relații Externe. În ultimii 2 ani am ocupat și postul de Student 
Reprezentant în Consiliul Facultății de Construcții, acesta aducându-mi un plus de 
experiență. Adăugând la lângă faptele menționate mai sus, momentan fac parte și 
dintr-o Comisie Suport în cadrul celei mai mare alianțe studențești din România, și 
anume Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România, dar dețin și 
calitatea de Student Evaluator în cadrul Agenției Române de Asigurare a Calității 
în Învățământul Superior (ARACIS), consider că am acumulat experiența necesară 
pentru ocuparea postului de Student Reprezentant în cadrul Senatului Universității. 

Cât despre mine, pot spune că sunt o persoană sociabilă, ambițioasă, mereu 
dornică de a învăța și a ajuta, cu un puternic spirit de luptă de apărare a drepturilor și 
intereselor studenților, dar și mereu pregătit pentru a încerca remedierea problemelor  
întâlnite zilnic.  

Vă mulțumesc pentru atenția acordată candidaturii mele! 

 

 

Data Cu drag, 

25.08.2021 Bogdan-Alexandru PICAN 

 


