Luiza-Eleonora Ion, studentă la INGINERIE ECONOMICĂ
INDUSTRIALĂ, Facultatea de Mecanică și Tehnologie (FMT) din Pitești
Numele meu este Luiza-Eleonora Ion și sunt studentă la
specializarea Inginerie Economică Industrială, din cadrul
Facultății de Mecanică și Tehnologie, anul III.
Prima decizie din viața mea de adult a fost luată acum trei ani, când m-am
înscris la această facultate și, în special, la Inginerie Economică Industrială.
Încă de pe atunci, visam la o carieră internațională și aveam nevoie să
stăpânesc mai multe domenii, pentru a dobândi cunoștințe interdisciplinare și
competențe transferabile de la o industrie la alta.
Îmbinarea perfectă a disciplinelor tehnice și economice de la IEI fac integrarea
în câmpul muncii mult mai ușoară și mai rapidă și te dezvoltă din punct de vedere
personal și academic. De asemenea, această specializare lasă loc și pentru efectuarea
unor stagii de practică în timpul facultății (inclusiv stagii Erasmus la universități de
prestigiu din Europa), pentru participarea la acțiuni de voluntariat, pentru participarea
la concursuri naționale și multe alte activități extra-universitare care te vor diferenția în
activitățile viitoare.
Acum, trei ani mai târziu, pot să confirm că am făcut cea mai bună alegere. La
IEI, am întâlnit cei mai dedicați profesori și cei mai buni oameni, care te motivează să
îți îndeplinești visele, chiar dacă la început par de nerealizat, prin crearea unui mediu
prielnic pentru dezvoltare continuă.
Facultatea de Mecanică și Tehnologie și mai ales, programul de studii Inginerie
Economică Industrială, mi-au extins perspectivele de carieră internațională la care
visam de când eram elevă în clasele primare, până în punctul în care mă aflu acum:
Manager de operațiuni în rețeaua de aprovizionare Europa de Sud-Est în cadrul celei
mai mari companii din industria bunurilor de larg consum din lume, având o cifră de
afaceri de 70 de miliarde de euro și 100.000 de angajați în 80 de țări, deservind 5
miliarde de consumatori de pe toate continentele. Iar acesta este doar începutul!
Indiferent de locurile și experiențele în care mă va duce viața profesională, voi fi
mereu mândră că am fost studentă la FMT și că am întâlnit atât de multe cadre
didactice implicate în tot ceea ce fac și care sunt dispuse să ofere tuturor studenților
sprijin și ajutor.
Dacă dorești să dobândești abilități și competențe care te vor forma ca inginer,
dar mai ales ca om, această specializare este pentru tine!

