
Stimate doamnă/ Stimate Domnule,

Mă numesc Vlad Arhire, am 19 ani și în prezent locuiesc în Timișoara. Motivul pentru care
vă adresez această scrisoare de intenție se datorează faptului că îmi doresc să îmi contunui
studiile într-un mediu universitar modern și performant, precum este Universitatea
Babes-Bolyai din Cluj.

La vârsta de 17 ani intrasem în primul club de dezbateri din orașul meu, iar la scurt timp de
atunci mi-am dat seama că drumul meu în viață trebuie să se îndrepte spre zona de
comunicare și relații publice. Urmăresc cu mare interes tot ce se întâmplă în spațiul public
național și internațional, sunt pasionat de subiecte precum protecția mediului, încălzirea
globală, crize, antreprenoriat.

În acest moment, la doar câteva luni de la absolvirea liceului, știu sigur că îmi doresc foarte
mult să aprofundez această poftă de cunoaștere și dezvoltare în cadrul programului de
Comunicare și Relații publice al Universității Babeș-Bolyai.

Activitatea mea din cadrul clubului de dezbateri m-a determinat să mă documentez mult, să
citesc subiecte care mă pasionează, să găsesc cele mai bune surse de informare și să filtrez
informația. În prezent, dar și în viitorul îndepărtat, îmi doresc să oamenii din jurul meu să
înțeleagă lucruri esențiale care se întâmplă în jurul nostru, dar și să le reprezint nevoile și
interesele în spațiul public.

În 2018, am început pe pagina mea personală de LinkedIn opiniile mele legate de subiecte
de interes, iar în momentul de față mă bucur să dezbat și să găsesc și alte moduri de
gândire prin interacțiunea cu peste 400 de persoane din diferite medii profesionale care
interacționează cu postările mele.

Îmi doresc ca programul de Comunicare și Relații Publice să-mi dezvolte și mai mult
abilitățile de comunicare (unde consider că este mult loc de îmbunătățire), să mă ajute să
pășesc și de ce nu, să îmi continui parcursul vieții în zona academică.

Vă mulțumesc și aștept cu nerăbdare răspunsul dumneavoastră!

Toate cele bune,

Vlad Arhire


