
UNIVERSITATEA BIOTERRA DIN BUCURESTI 
ACREDITATĂ PRIN LEGEA 480 / 2002 

 
Str. Gârlei, nr. 81, sector 1, București Tel./Fax 

+0040 21 490.61.29, 21 490.61.27, 021 
269.34.47, 021 269.34.38 www.bioterra.ro  

 
Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor 

cu Caracter Personal sub nr. 25963 
 
 

 
ANEXA 4 

 

ESEU MOTIVAŢIONAL 
 

solicitat candidaţilor 

la examenul de admitere pentru anul universitar 2018 – 2019 
 

 

1. Datele personale ale candidatului 
Numele (din certificatul de naştere) și iniţiala/iniţialele tatălui:………………  
Numele actual (din B.I./C.I.): ………….. 

Prenume: …………… 

Domiciliul: ……………………………. 

2.Ce realizări deosebite ați avut în timpul facultății care să vă recomande pentru a fi 

masterand(ă) la universitatea noastră ?  
(participări la simpozioane, conferințe, concursuri, performanțe sportive, diplome și medalii 
obținute, acţiuni de voluntariat, hobby-uri etc.) 
………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………… 

3.Enumerați câteva aptitudini sau calități personale ce vă recomandă pentru programul de 

studii masterale ales: 

……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….... 

4.De unde v-aţi informat despre oferta educaţională a universității noastre ? 
□ internet; 
□ pliante și broșuri de prezentare; 

□ mass-media (radio, televiziune, ziare etc.); 

□ angajații universității; 

□ rude, prieteni, colegi; 

□ alte surse: ………………………………………………………………………………………… 

http://www.bioterra.ro/


5.Care sunt motivele alegerii programului de studii masterale şi argumentele pentru care 

aţi ales să studiaţi la U.B.d.B. ?  
□ unicitatea programului de studii și a disciplinelor 

studiate; 
□ baza materială a universității;  
□ profesionalismul cadrelor didactice;  
□ utilitatea stagiilor de  practică;  

□ siguranța unui loc de muncă;  
□ aptitudinile personale în dezvoltarea carierei; 
□ obţinerea unei calificări superioare; 
□ alte motive…………………………  

 

 

6.Ce profesie/profesii doriți să vă alegeți după finalizarea studiilor masterale ? 

 
a) ………………………………………………………………………………………. 
b) ………………………………………………………………………………………. 
c) ……………………………………………………………………………………… 

 

7. Care sunt aşteptările dvs. privind activitatea de masterand(ă) în cadrul U.B.d.B. ?  
(program de studiu accesibil, workshop-uri tematice, activități de cercetare, activități de 
voluntariat, activități sportive și socio-culturale etc.) 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
  
8. După finalizarea programului de studii universitare de master, vă gândiţi să continuaţi 

pregătirea profesională prin înscriere la doctorat? 
o DA 

o NU 

 

9.Alte recomandări/sugestii/opinii pe care doriţi să le comunicați. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Data: ............................. Semnătura candidatului: ....................................... 
 

 

Notă: 
Toţi candidaţii vor completa personal eseul motivational;  
Eseul motivational va fi evaluat cu calificativul admis / respins. 
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