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Mă numesc Gheorghița-Georgica Vlad.
Am absolvit Liceul Teoretic Costești, profilul matematică-informatică,
promoția 2015-2019.
În prezent, sunt studentă la inginerie economică industrială, în cadrul
Facultății de Mecanică și Tehnologie, anul 1.
Până la finalul liceului, n-am știut ce vreau să fac, ce facultate să urmez, așa că am început
să caut informații pe facebook, am întrebat prieteni, rude. Până la urmă, m-am înscris la 3
specializări (electromecanică, inginerie economică industrială, ingineria mediului), am intrat la
toate, dar în final, după mai multe sfaturi, am ales IEI, datorită pasiunii mele pentru matematică,
pentru științele tehnice și mai ales pentru desenul tehnic.
La începutul anului, mi-era frică de necunoscut, de faptul că nu știam pe nimeni, dar am
avut șansa să întâlnesc profesori extraordinari, care pe lângă meseria lor, au fost alături de noi cu
sfaturi și îndrumări.
Mi-a fost apoi destul de ușor să mă adaptez la noul mod de predat, la desfășurarea
activităţilor și mai ales la programul destul de încărcat al facultății, mai ales că dintotdeauna mi-a
plăcut să învăț și să mă depășesc pe mine, din toate punctele de vedere.
Nu am încă stagii de practică efectuate, fiind abia la începutul drumului, dar sunt deschisă
la orice, să cunosc lucruri, să experimentez, iar cu prima ocazie voi face voluntariat, stagii, pentru
o experiență cât mai bogată.
Am fost sfătuita încă de la început să particip la cât mai multe activități din cadrul
facultății, așa că nu am stat mult pe gânduri și m-am înscris la mobilitățile Erasmus, pentru un
stagiu de practică pe timp de vară în Germania, unde de altfel am fost și acceptată. Am participat
și la Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești, unde am reușit să iau mențiune, printre
lucrările studenților din anii mai mari.
Specializarea pe care o urmez în prezent îmi oferă două domenii de lucru, cum ar fi: pe
partea tehnică, de proiectare, și pe cea economică, ceea ce-mi sunt foarte utile în crearea unei
cariere de succes pe viitor.
Un sfat primit chiar de curând sună cam așa:
„Merită să te chinui acum 4 ani, decât să te chinui o viată”.
Așa că eu consider că merită efortul depus acum, pentru o viată bună mai târziu!

