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Ploua.. Un pic prea frig pentru cum sunt îmbrăcată, şi mai ales pentru marele
eveniment pe care l-am aşteptat mai toată vacanţa ... cerul parcă se afla într-un doliu
continuu, lacrimile sale se îmbrăcau în tristete, încercând parcă să mă oprească din
drumul meu spre un nou început, o viaţă nouă, diferită, uşor ciudată ... dar mă
conformez vremii, şi fac cerculeţe din aburi, încercând să alung sentimentul ciudat
pe care-l simt de câteva zile, un sentiment ce îmbină laolaltă frica, bucuriea, teama ...
Fluturaşii tesuţi din emoţii migăloase se plimbau prin sufletul meu inspirându-mi
neîncredere, deşi un student FABBV trebuie să aibe o oarecare siguranţa şi
certitudine! ... aşa credeam că trebuie să se comporte un student FABBV. Nu ştiam ce
mă aşteapta, şi de aceea în mintea mea, imaginaţia era la ea acasă. ”Oare cum o fi în
interiorul facultăţii?”, “Amfiteatru?” nu-mi venea să cred când auzeam acest cuvant,
şi mai ales, ca urmş să am cursuri într-o asemenea clădire, dar mai ales “ Ce
înseamna oare să fii student FABBV?”. Câteva ore mă despărţeau de răspunsul la
aceste întrebări ... iar, ajunsă în faţa facultăţii, doar câteva uşi stăteau între mine şi
visul de a descoperi ce este cu adevărat un student al facultăţii de Finanţe, Asigurări,
Bănci şi Burse de Valori.
Holurile, pline cu voci de studenţi din primul sau ultimul an conturau această
lume visată şi nemai încercată de mine până acum. Amfiteatrul, clădirea care mă
facea să visez la fel de fel de poveşti, era chiar în faţa mea. Păşesc uşor timorată ...
liniştea era brodată din primul rând de scaune tapitate şi ocupate de spirite
puternice pregătite pentru facultate până la ultimul, unde, m-am asezat şi eu în cele
din urmă. Sfaturile domnilor profesori, ghidate de către doamna decan scriau
paginile unei noi cărţi şi unui nou început. Ascultam cu mare drag ceea ce oamenii
din faţa mea aveau să ne transmită, mie, studentă în anul 1, dar şi celorlalti colegi ai

mei. Abia acum am înţeles că drumul ce îl voi urmă în calitate de student FABBV nu
va fi unul tocmai uşor, după cum spunea şi doamna decan, ci va fi unul presărat de
unele încercări şi provocări, un drum pregătit pentru un adevărat student de acest
grad.
Şi totuşi ce înseamnă să fii student FABBV... ? Aproape o lună trecută de când
a început viaţa mea de studentă, şi pe zi ce trece răspunsul la această întrebare este
tot mai vast. În fiecare zi am alte şi alte întrebări, alte şi alte răspunsuri, pentru că a
fi student la FABBV, este într-adevăr o împlinire, o satisfacţie pentru cei care chiar
îşi doresc să profeseze în domeniu. Şi pentru că aşa cum ne spuneau şi domnii
profesori în primă zi de deschidere, pentru a reuşi în viaţă, pe lângă ambiţie şi efort,
înainte de toate trebuie să îţi găseşti VOCAŢIA. Şi cum altfel, dacă nu cu ajutorul
celor, ce timp de trei săptămâni au fost complici la perioada în care extremele se
înfruntă și se amestecă, ca într-o alchimie, pentru a da mie, boboc, curajul de a şti
„pe ce buton să apese”. Pentru mine acest „buton” a însemnat, şi încă înseamnă un
amestec de știinţă și putinţă. Ştie „ce” și ştie „cum”. Ştie și poate. Iar atunci când
„știe”, dar și „poate” , obiectivul meu dar şi a dascălilor este atins ...
După această periodă mai mult de încercare, pot spune că sunt mândră că am
ales această facultate, şi nu alta, pentru că ,indiferent cât de bine este aleasă o
facultate, în mod normal profesorul e arbitrul care spune când începe şi când s-a
terminat partida. El trebuie să afle mixul între ce ştie şi ce poate studentul, iar
pentru mine această periodă a fost mai mult nevoia de a cunoaşte gratuit istorie,
idei, explicaţii şi cercetări care au calmat acea instabilitate pe care o aveam înainte
începerii facultăţii. Asta înseamnă că există un echilibru, o echipă posibilă formată
între student şi profesor, iar de acest lucru mi-am dat seama încă din clipa în care
am urcat pe scările amfiteatrului, emoţia şi devotamentul domnilor profesori ghidau
pasul fiecărui boboc, dar mai ales al meu (asta credeam ... pentru că în afară de mine
şi catedra, oameni ce şuşoteau şi priveau cu ochii plini de emoţie către fiecare
student ce păşea pe scena unde avea să înceapă un nou spectacol nu puteam vedea,
o cortină ce tocmai se ridicase nu îmi dădea voie să văd dincolo de dorinţa mea

arzătoare de a şti sensul cuvântului “student”. Deci în rolul principal eram eu, şi
dascălul care în câteva minute îmi împărtăşea mie, student FABBV sfaturile ghidate
de un discurs diplomatic care mă

făcea să fiu mândră că sunt studenta unei

asemenea facultăţi.
Pentru mine, a fi student la facultatea FABBV înseamnă a face parte dintr o
mare familie, această concluzie nu are legătură, nici cu faptul că facultatea are cinci
stele pe hârtie, are legătură cu calitatea grupului în care sunt introdusă și cu
posibilitatea programelor la care iau parte pentru ca, pe viitor sunt sigura că voi
face o alegere de sinteză în cunoştiinţă de cauză. Deci, această facultate nu a fost
doar o alegere, după aproximatix o lună pot spune ca este posibilitatea unei alegeri
...!

