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Numele meu este Maria-Andrada Băban, am 22 de ani și sunt o persoană
energică, pozitivă și deschisă către noi provocări.
Am fost elevă la Colegiul Economic Maria Teiuleanu, acolo unde am realizat
cât de mult ne ajută matematica, logica, fizica și nu numai pentru o gândire
rațională, clară și precisă. Aceste științe exacte m-au făcut să fiu curioasă mereu, să
găsesc repede soluții, dar corecte.
În prezent, sunt studentă în cadrul Facultății de Mecanică și Tehnologie,
specializarea Inginerie Economică Industrială (I.E.I), anul III.
Această dorință, de a fi inginer și de alege o facultate care să mă ajute să îmi
îndeplinesc scopul, pot spune că am avut-o (inconștient) de mică, însă am realizat-o
în anii de liceu, când am înțeles că atunci când ai un loc de muncă, trebuie să te
duci cu drag, să fii mereu nerăbdător de a soluționa problemele și task-urile de
acolo.
În clasa a 11-a, m-am hotărât să intru la I.E.I, care este o specializare dublă și
unde pot construi ceva, dar în același timp reușesc să îmi calculez exact și costurile,
fiind o ramură a ingineriei mult mai complexă. De asemenea, voi putea afla ce se
întâmplă într-o organizație multinațională cu bilanțurile și costurile ei.
La vârsta de 18 ani eram convinsă de ceea ce vreau să fac, de ceea ce vreau să
devin, așa că am lucrat zi de zi la țelul meu.
Am ales această facultate cu speranța ca visul meu de a deveni inginer o să se
adeverească, iar acum fiind în anul III, nu regret nicio secundă decizia pe care am
luat-o în privința facultății.
Datorită ei și profesorilor de aici, am ajuns sa mă descopăr, să fiu o persoană
dezinvoltă, să am încredere în propriile puteri și mai ales să nu uit niciodată că dacă
îmi doresc ceva cu adevărat, nimic nu este imposibil.

