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Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori din cadrul Academiei de
Studii Economice din Bucureşti este o instituţie de renume, pe care, dacă am compara-o
cu celelalte facultăţi din Uniunea Europeană, am observa că se armonizează perfect cu
acestea.
În opinia mea, a fi student coincide cu un alt sistem de învăţământ, care nu este
obligatoriu şi pe care ni-l alegem din proprie initiativă, ascultându-ne glasul raţiunii. A fi
student înseamnă să porneşti în căutarea vocaţiei, să începi un drum pe care ştii că îl vei
urma, chiar dacă nu ai uneori resursele necesare; drum de la care să nu te abaţi la cea
mai mică piedică. Faptul că învăţ la FABBV constituie pentru mine lucrul care mă
reprezintă.
Domeniul bancar reprezenta unul de mare interes pentru mine încă de când am
ales profilul liceului –economic (servicii). De fiecare dată când mă întrebă cineva care
este facultatea pe care aş fi vrut să o urmez, spuneam că voi alege FABBV.
Un moment pe care mi-l voi aminti mereu cu drag este înscrierea la facultate. Pot
spune că a fost un moment unic, deoarece înghesuiala din faţa clădirii Mihai Eminescu şi
emoţiile tinerilor care aşteptau să fie chemaţi înăuntru arătau câtă însemnătate are
pentru noi, studenţii, urmarea unei facultăţi pentru construirea unei cariere. Deşi aveam
media 9.26, aveam temerea că nu voi intra la Finanţe, care era prima mea opţiune pe
lista de înscriere.
Încă din prima zi ca boboc în ASE am cunoscut oameni care ne-au împărtăţit
cunoştinţele lor, fiind dornici să ne îndrume atunci când aveam nevoie. Mă bucur că am
avut prilejul de a avea cadre didactice care au ştiut să se facă auzite, să îşi atingă
obiectivele - în principal, acelea de a ne capta atenţia la maxim, de a ne oferi nişte ancore
de care să ne prindem în căutarea răspunsurilor potrivite. Am beneficiat şi de sprijinul
doamnelor secretare, care ne-au comunicat cât mai prompt schimbările survenite în
program.

Cunoştinţele pe care le-am acumulat în primul an universitar m-au ajutat să
înţeleg mult mai bine probleme cotidiene ale vieţii, să aprofundez teme economice; am
participat la simpozioane - la matematică şi economie - şi urmăresc tot mai des emisiuni
care ne pun la curent cu tendinţele din economie.
După părerea mea, temele pe care le-am dezbătut la cursuri au pus accentul pe
lucrurile necesare din domeniul financiar-bancar, pe noţiuni care ne sunt utile chiar şi
atunci când schimbăm valută, plătim rata pentru un credit, realizăm retrageri de
numerar, listăm acţiuni la Bursa de Valori sau facem aprecieri legate de valoarea
banilor, care devine din ce în ce mai scăzută în comparaţie cu preţurile tot mai mari.
Ceea ce pot spune este faptul că simt că locul meu este la FABBV, într-un mediu
academic, alături de oameni care au un ţel comun- să înveţe şi să păstreze tot ce este
mai bun şi mai frumos din anii de studenţie. Vreau să urmez şi un master în acest
domeniu, poate chiar şi un doctorat.
Biblioteca ASE cuprinde un număr vast de volume, utile în momentele în care
doresc să caut mai multe informaţii care să completeze ideile profesorilor, lărgindu-mi
universul de cunoaştere. Chiar şi orele de sport sunt benefice atunci când vrem să fim în
formă, deoarece trebuie să avem o "Mens sana in corpore sano ".
În opinia mea, cursul de Pedagogie constituie un alt pilon al vieţii de student,
deoarece am ajuns să mă cunosc mai bine, să cercetez persoanele din jurul meu, să
înţeleg ce este educaţia.
Un alt mod de a contopi cunoştinţele teoretice îl reprezintă stagiul de practică pe
care l-am realizat la o agenţie bancară din oraşul meu de domiciliu, Bolintin-Vale.
Tutorele de practică a fost foarte mulţumit de activităţile pe care le-am realizat în cele
trei săptămâni alocate stagiului de practică. Tema pe care am abordat-o o reprezintă
"Titlurile de credit" (cambia, biletul la ordin, CEC-ul).
Am aflat lucruri importante despre realizarea ordinelor de plată, de situaţia
conturilor, am interacţionat cu clienţii băncii, am procesat ordine de plată, am verificat
CEC-uri şi am arhivat documente. Mărturisesc că am fost foarte împlinită de faptul că am
obţinut calificativul "foarte bine" la final, primind aprecieri şi pentru felul în care cadrele
didactice şi-au pus amprenta asupra mea.

Personal, eticheta de "studentă la Finanţe" reprezintă în cel mai bun mod cu
putinţă felul meu de a fi, deoarece economia este baza vieţii noastre şi a lumii în care
trăim.
A fi student la o facultate ce reprezintă elita în acest domeniu îmi aduce satisfacţia
că într-o bună zi voi continua lucrarea începută de "maeştrii" lumii economice. Pentru
acest scop, voi adăuga toată pasiunea mea faţă de muncă şi spiritul dornic de cunoaştere.
Îmi doresc uneori ca anii de licenţă - trei la număr- să treacă mai repede, pentru
a-mi realiza visul, acela de a lucra în domeniul financiar-bancar, pentru a pune în
practică cunoştinţele dobândite şi a utiliza sfaturile dăruite de cei care ne-au călăuzit
paşii. Totuşi, în unele momente, parcă aş dori ca timpul să stea o clipă în loc, să se abată
chiar de la cursul său normal, pentru ca viaţa de student care ne oferă atâtea
oportunităţi şi ne deschide atâtea uşi să mai persiste măcar puţin.
După părerea mea, farmecul îl dă tocmai graba, Bucureştiul agitat, studenţii care
îl transformă într-un furnicar, cursurile, notele – bune sau rele -, lectura, bursele,
meritele, aprecierile, gândul de a fi părtaş la evenimente academice, premiile - toate
acestea construiesc treptat din mine o studentă care îşi doreşte să aplice lucrurile
dobândite şi nu numai - doresc să le destăinui şi celor care se vor dovedi interesaţi cu
adevărat de mediul în care trăim şi de impactul acţiunilor noastre din prezent asupra
viitorului. Acestea m-au învăţat că pasiunea pentru disciplinele studiate, precum şi
perseverenţa mă pot face să iubesc viaţa de student, să mă mândresc că Facultatea de
Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori a fost cea care m-a format şi care constituie
un mediu propice minţilor aflate în căutarea cunoaşterii.
Încă de la început mi-am asumat faptul că vor mai exista şi nopţi în care nu mă voi
odihni suficient şi că profesorii vor fi foarte drastici în modul de evaluare, dar dacă ai o
măsura în toate, aceste lucruri nu vor mai fi tratate ca nişte impedimente.
În concluzie, a fi student la Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de
Valori din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti este un prilej de bucurie,
deoarece aceasta este o cărămidă la construcţia solidă pe care doresc să o realizez cariera mea în Finante -, susţinută de cunoştinţele teoretice şi practice dobândite în
aceşti ani, de ajutorul lui Dumnezeu, de sprijinul cadrelor didactice şi al familiei, precum
şi de dorinţa de realizare profesională - acestea înseamnă pentru mine să fiu studentă la
FABBV.

