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Numele meu este Adelina Mariana David, sunt absolventă a Colegiului
Economic „Maria Teiuleanu” din Pitești, județul Argeș și în prezent sunt
studentă la Facultatea de Mecanică și Tehnologie, din cadrul Universității
din Pitești, specializarea Inginerie Economică Industrială, în anul I.
Motivul principal pentru care am ales această facultate este că mă va
ajuta în dobândirea cunoștințelor necesare pentru a profesa în cariera
mult dorită.
Interesul meu este orientat spre a învăța cât mai multe practici de
inginerie, dorindu-mi să dobândesc competențele necesare acestui lucru.
Am optat pentru această facultate și această specializare deoarece
consider că mă definește, îmi oferă cu ușurință șansa de a interacționa,
de a lucra cu profesioniști, de a mă implica în proiecte, de a fi
competitivă și de a mă perfecționa.
Cariera mea se va rezuma în a putea lucra ca inginer de excepție în
cadrul marilor industrii.
În ceea ce privește facultatea și Universitatea, profesionalismul
este punctul forte, iar procesul educațional este la cel mai înalt nivel.
În ceea ce privește eventuala angajare pe durata studiilor, această
opțiune este bineînțeles luată în calcul, baza acesteia fiind conștiința
că o eventuală angajare se rezumă în primul rând la practică, și în al
doilea rând la oportunitate.
Dorința mea cea mai profundă este ca la terminarea studiilor de
licență să urmez și ciclul al doilea de studii, masterat, în acest fel
având posibilitatea de a aprofunda cunoștințele dobândite pe parcursul
primului ciclu și de a căpăta cât mai multă experiență.
Sunt conștientă de oportunitățile oferite de instituția dumneavoastră
și îmi doresc cu siguranță să mă implic cât mai mult în toate activitățile
extra-curriculare și sunt foarte deschisă la tot ceea ce m-ar putea ajuta
în viitor.
Calitățile care m-au ajutat în integrarea mea în cadrul acestei
facultăți sunt precise: sunt o persoană comunicativă, dezinvoltă, ce
contribuie atât individual cât și colectiv las atingerea unor scopuri, nu
în ultimul rând sunt o persoană organizată și punctuală.
În concluzie, consider că toate acestea mă definesc ca fiind o
studentă potrivită pentru ciclurile de învățământ oferite de Universitatea
din Pitești, bucurându-mă că fac parte din grupul studenților din această
instituție de prestigiu, și nu în ultimul rând, mulțumiri tuturor cadrelor
didactice pentru răbdarea, devotamentul și implicarea pe care o au când
vine vorba de instruirea studenților.

