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Mulți tineri sunt de părere că alegerea unei facultăți este poate printre cele mai
dificile decizii de luat, cu atât mai mult faptul că vârsta la care suntem forțați să începem
să ne trasăm drumul în viață este încă fragedă: proaspăt ieșiți din euforia copilăriei, încă
trăindu-ne viața sub grija atentă a părinților, suntem nevoiți să ne stabilim diverse
scopuri în viață, care mai de care mai ambițioase, și să “ne luăm viața în mâini”. Dar
pentru unii dintre noi, hotărârile acestea dificile sunt luate poate cu mai multă ușurință,
așteptând cu nerăbdare studenția.
Acesta este și cazul nostru, studenților din cadrul Facultății de Finanțe,
Asigurări, Bănci și Burse de Valori. Poate unii au luat decizia de a studia aici mai
devreme, poate alții mai târziu, cert este că avem cu toții același țel: de a urma una din
facultățile de elită din domeniul economic.
Ce înseamnă să fii student FABBV? Cu ce am putea începe?
Lăsând la o parte cantitatea impresionantă de informații pe care studenții
trebuie să o preia de la profesori, FABBV nu înseamnă doar procesul de studiu. FABBV
înseamnă o lume nouă pentru cei proaspăt veniți, o lume in care iau contact cu oameni
de un intelect aparte și au ocazia de a învăța lucruri diverse de la persoane diverse,
începând de la profesori și ajungând la studenți înșiși. Este un proces de continuă
învățare din toate punctele de vedere, reușind astfel noi, studenții, să ne dezvoltăm
frumos atât intelectual, cât și social, prin interacțiunea cu tipuri de oameni atât de
variate.
Însă viața de student nu se rezumă doar la cunoașterea unor noi lucruri, ci și
rezolvarea unor probleme financiare care apar în viața de zi cu zi: de la gestiunea
eficientă a banilor pentru a reuși să ne satisfacem toate nevoile, până la economisirea
lor în cazul unor probleme pe viitor, sau pentru a ne permite anumite bunuri. Avantajul

nostru, al studenților din cadrul FABBV, este că pe baza cunoștințelor dobândite de-a
lungul studiului, avem o capacitate mai mare de a înțelege dificultățile ce apar în
domeniul economic, și astfel de a gestiona și cele mai mici probleme care împiedică
îndeplinirea dorințelor noastre. Cunoscând diverse subiecte din cadrul economic, putem
analiza cu o mai mare ușurință toate posibilele decizii pentru ca ulterior să o luăm pe
cea favorabilă nouă.
Trecând peste partea complicată a vieții studențești, și anume economisirea
banilor astfel încât să ne permitem să mergem la cât mai multe petreceri, să nu uităm de
multitudinea de organizații studențești ce se regăsesc în cadrul Universității noastre,
respectiv facultății. Începând cu USASE (Uniunea Studenților Academiei de Studii
Economice), lista continuă cu numeroase asociații în care oricine s-ar putea integra cu
ușurință, având de asemenea acces la team building-uri, evenimente cu oameni influenți
și realizați pe plan profesional din lumea economică și nu numai, dar și la un număr
mare de activități, în care studenții noștri au ocazia de a se descoperi si de a evolua. De
asemenea, apartenența la aceste organizații nu contribuie numai la dezvoltarea
personală a membrilor, dar și la CV-ul acestora, fiind un atu puternic pentru cei ce sunt
în căutarea unor slujbe bune în companii de top.
Dar să nu uităm de frumoasele petreceri din studenție, micile glume de la orele
de curs, diminețile în care vii obosit la facultate pentru că te-ai întors prea târziu de la
distracție aseară și riști să ațipești la seminar... Și chiar și de testele surpriză când toată
grupa face prea multă gălăgie... Dacă pe moment nu îți dai seama, în final vei realiza că
toate aceste detalii, de la cunoașterea unor oameni extraordinari până la nenumăratele
petreceri, întregesc experiența studenției și îți oferă momente de neuitat, de care să îți
aduci aminte cu drag pe viitor.
Să fii student la FABBV reprezintă una din cele mai frumoase perioade de care
un tânăr adolescent poate avea parte, oferind atât studiu de calitate pentru cei cu
ambiția unui viitor mai bun, dar și momente frumoase printre colegi și profesori
deosebiți, această facultate reușind astfel să ne formeze într-un mod frumos ca oameni,
dezvoltându-ne atât principiile și simțul moral, cât și intelectul. Studenția la facultatea
noastră presupune mai mult decât învățat.. Este o nouă viață, plină de uși deschise către
un viitor de succes!

