
 
 
 

..          FACULTATEA DE CHIMIE, BIOLOGIE, GEOGRAFIE. 

. 
   DECANAT. 

 
                                                                                                                                         Anexa nr. 3  

 
Structura Eseului motivațional 

solicitat candidaților la  programele de studii universitare de licență organizate de 
 Departamentul BIOLOGIE-CHIMIE  

 
Subsemnatul/(a),…………………………………………………., născut(ă) în data de 

………………, identificat prin CI seria ……  nr ……………………….. 
CNP…………………………………  fiul/fiica lui ……………………. și a lui 
………………………, absolvent cu diplomă de bacalaureat al Liceului-Colegiului 
......................................................................, m-am informat asupra ofertei de școlarizare a 
Departamentului Biologie-Chimie al Universității de Vest din Timișoara  din următoarele surse 
.......... si cunosc faptul că pot urma cursuri de licență la specializările*: Biologie /Biochimie 
/Chimie / Ecologie și protecția mediului. 
 

Motivez  dorința mea de a urma cursurile programului de licență (Biologie /Biochimie 
/Chimie /Ecologie și protecția mediului  - eliminați programele pe care nu le doriți)  
………….....……………….. la Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie a Universității de Vest 
din Timișoara prin următoarele: ................................................................. 

Consider că sunt pregătit(ă) să urmez aceste cursuri deoarece pe parcursul studiilor liceale 
mi-a plăcut disciplina/disciplinele .............................................................................., am avut 
realizări în acest domeniu (participări la concursuri și olimpiade școlare, sesiuni de comunicări ale 
elevilor, cercul de ….., menționați orice alte activități care sprijină candidatura dumneavoastră 
pentru ocuparea unui loc la studii de licență la programul ales). 

Așteptările mele de la programul de licență ales sunt: (enumerați ce așteptări aveți  pe 
parcursul studiilor universitare, respectiv la finalizarea acestora  la programul de studii ales). 

Explicați cum intenționați să va implicați în activitățile extracurriculare ale 
Departamentului Biologie/Chimie: (participare la activități organizate de către departament 
împreună cu învățământul preuniversitar, la cercuri studențești, la sesiuni de comunicări, la 
concursuri studențești, activități de cercetare, participare la proiecte, propunere de proiecte, etc):  
 Enumerați orice alt element care considerați că vine în sprijinul candidaturii 
dumneavoastră.  
 
Data.............................                               Semnătura candidatului...................................... 
 
 
Notă: Eseul va fi scris de mână sau va fi tehnoredactat la un rând, cu caractere Times 
New Roman, 12  și nu va depăși 2 pagini.  
Eseul va fi depus în original în dosarul de înscriere. 
* Se vor organiza programele de studii care au un număr viabil de candidați, cf. Regulamentului 
UVT  de admitere în studiile de licență. 
**Se menționează doar programul de studii universitare de licență care se dorește a fi urmat, iar 
celelalte opțiuni se elimină. 
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