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Mă numesc Maria-Laura Tudor și sunt studentă în anul II la Facultatea de Mecanică și
Tehnologie, Specializarea inginerie economică industrială.
Nu ne-am născut perfecți și nici învățați, putem însă să depunem un efort pentru a dobândi
autocunoaștere, abilitați și comportamente noi, pentru ca viața noastră personală și profesională să
fie mai împlinită. Bineînțeles că fiecare dintre noi ar trebui să știe cel mai bine ce își dorește de la
viață și ce are nevoie pentru a-și îndeplini dorințele.
Pe parcursul vieții, dobândim multe cunoștințe , învățăm la școală, părinții ne dau sfaturi și ne
îndrumă. Dacă știm foarte bine cine suntem, ce putem realiza, cum să ne transformăm visele în
realitate, cred că primul pas ar fi conștientizarea că am avea nevoie de ceva în plus. Apoi să definim
exact ce anume dorim să îmbunătățim: poate nu știm cum să ne stabilim obiectivele, poate avem o
imagine nu tocmai bună despre noi înșine și asta ne ține pe loc, poate avem niște convingeri care
sună a piedici, sau poate comunicarea e deficitară. Important este să ne fie foarte clar zona în care
dorim să creștem și apoi să vedem cum putem schimba situația.
De mică mi-am căutat modele pe care să le urmez. Modelele pe care le-am ales erau în
general persoane pe care le-am cunoscut personal și alături de care am trăit. Dezvoltarea mea în
plan personal, s-a bazat foarte mult pe sprijinul persoanelor care m-au înconjurat. Pe urmă, a
intervenit munca și pasiunea fără de care nu poți face nimic.
Mi-a plăcut mereu ca imediat după ce am învățat ceva, să pun acel lucru în practică și să văd
în ce măsură pot sprijini comunitatea prin acel lucru învățat. Este un exercițiu permanent, din care au
ieșit mereu rezultate bune, dar au fost și momente în care eșecul a fost un cuvânt la ordinea zilei,
însă am convingerea că am învățat din greșeli și am puterea de a merge mai departe, ocolind
obstacolele.
Liceul l-am făcut la Colegiul Economic “Maria Teiuleanu” din Pitești, iar din liceu am învățat că
fiecare implicare contează și am participat la diferite concursuri pentru a mă dezvolta cât mai mult.
Așa am participat la concursuri de: desen, de matematica, de economie. Am participat și la
voluntariat, unde am învățat să comunic mai mult, să fiu cât mai comunicativă cu oamenii, vorbind
foarte mult cu ei și ascultând pe fiecare ce are de spus.
După absolvirea liceului, am dat la facultate, gândindu-mă foarte bine la ce îmi doresc și la ce
vreau să devin în viață, așa că am ales Facultatea de Mecanică și Tehnologie, specializarea Inginerie
Economică Industrială. Am ales această facultate deoarece mă vedeam ca viitor inginer. Sunt deja în
anul II și nu regret alegerea făcută, sunt sigură că această facultate mă va dezvolta mult și voi ajunge
cu siguranță un inginer de succes.
Ca și în liceu, am participat și în facultate la diferite activități, la concursul de mecanică și la
sesiunea de comunicări tot la disciplina mecanică.
După primul an de facultate, în vacanța de vară, mi-am depus CV-ul la o firmă de piese auto
+GF+ ca stagiar în practica, fiind apoi angajată. Am lucrat pe domeniu calitate, practicând mult mai
multe lucruri față de ce am învățat teoretic la facultate.
După acest intership, mi-am dezvoltat abilitățile de comunicare eficientă și asertivă, mi-am
consolidat abilitățile de muncă în echipă și am învățat să lucrez sub presiune. Munca în echipă m-a
ajutat foarte mult să pot colabora cu oamenii în orice situație, și sunt mult mai atentă la ceea ce mi se
transmite verbal, dar și la postura corporală, gesturi, mimică, contactul vizual. Pot spune că tot ce am
învățat și aici mă va ajuta să mă dezvolt mai mult, atât la facultate cât și în următoarele locuri de
muncă.
În concluzie, pentru a avea succes atât în plan profesional cât și personal, trebuie să existe un
scop bine definit la care să aspiram, trebuie să avem un plan clar pentru atingerea scopurilor
propuse, ele ajutându-ne să ne dezvoltăm din ce în ce mai mult.

