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Mă numesc Maria-Mădălina Malurica, sunt studentă în anul II la Facultatea de Mecanică 

și Tehnologie din Pitești, urmând specializarea Tehnologia Construcțiilor de Mașini, din cadrul 

Departamentului Fabricație și Management Industrial.  

Am absolvit Liceul teoretic ''Ion Mihalache" din Topoloveni, profil matematică-

informatică. 

Consider că în formarea unui om cel mai important rol îl are educația. Educația este cea 

care ne deosebește. Orice om primește două tipuri de educație: una pe care și-o oferă el însuși 

şi una mai însemnată, aceea pe care o primește de la alții. Imediat după familie, școala este 

cea care se ocupă cel mai mult de educația unui individ. 

Deoarece am absolvit un liceu cu profil real, am ales să urmez o facultate care se 

bazează pe disciplinele cu un caracter precis și exact.  

Despre Universitatea din Pitești am aflat prin intermediul cadrelor didactice care au 

venit la noi în liceu, după care am accesat site-ul facultății, căutând o specializare care să-mi 

atragă atenția. 

Primul semestru de facultate mi s-a părut foarte greu, totul era nou pentru mine, mi-a 

fost greu să mă acomodez, însă cu timpul a început să îmi placă. 

Sunt o persoană implicată, motiv pentru care încă din primul an am participat la diverse 

evenimente organizate în cadrul Facultății, precum Sesiunea de Comunicări Științifice. A fost o 

experiență frumoasă pentru mine, am învățat multe lucruri noi de la studenții din anii mai 

mari, am învățat să îmi stăpânesc emoțiile în fața oamenilor și să vorbesc liber.  

De asemenea, am participat la acțiuni de Voluntariat în cadrul Facultății, am ajutat 

viitori studenţi la înscriere, le-am spus mai multe despre facultatea la care sunt eu acum. 

În anul II, parcă totul a prins contur, disciplinele au început să fie din ce în ce mai 

tehnice, lucru care mă captivează, motiv pentru care am aplicat pentru un stagiu de practică la 

Automobile Dacia.  

Consider că atât aspectele teoretice, cât și experiența pe care o voi căpăta în cadrul 

stagiului mă vor ajută să mă dezvolt profesional. 

Îmi doresc ca pe viitor să evoluez și să fiu din ce în ce mai bună în ceea ce fac, îmi doresc 

un loc de muncă stabil, aspirând la o pregătire benefică pe plan profesional. 


