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Din cutia prăfuită a viselor, fiecare ne-am ales câte un pumn, iar apoi, pe rând, fie că
le-am urmat, fie că le-am răsfirat în vânt.
Când eram mici ne imaginam ce avea să devenim când vom crește. Deși părinții ne
sugerau meserii cum ar fi:doctor, aviator, noi ne doream să devenim vedete sau salvatori ai
lumii. Cu timpul, dorințele ni s-au schimbat și am ajuns să înțelegem că este important să
facem o meserie care ne place, dar care să aducă și bani.
În cazul meu, abia prin liceu am început să mă gândesc ce îmi doresc să devin. La fel
ca mulți dintre colegii mei, nu știam exact spre ce dorim să ne îndreptăm, doar știam că
trebuie să fim”importanți”. După examenul de Bacalaureat am decis să urmez o facultate în
București, clasicul motiv”aici sunt mai multe șanse”, eu fiind din Vaslui.
Acum sunt studentă la ASE, la facultatea de”Finanțe Asigurări Bănci și Burse de
Valori”. Nu am visat să ajung la această facultate, ci la Engleză –Araba la Universitate, unde
am intrat la cu taxă în urma admiterii. Deși nu a fost primul meu vis, realizez după un an de
facultate ca nu m-aș vedea făcând altceva și că deși este un domeniu greu și încurcat, este
foarte interesant.
Ce înseamnă să fii student la FABBV?
Înseamna în primul rând să găsești cladirea în care să se țin cursurile, Moxa. Este
important să participi la cursuri, seminarii. Să fii student la FABBV, înseamnă să fii activ, să
te informezi să citești, să te implici în proiecte de voluntariat, să ai șansa la un stagiu de
practică în care să aplici ceea ce înveți și desigur pentru a putea termina facultatea, să ai
cunoștințe de matematică.
În primul an iei contact cu câteva din informațiile, cunoștințele care îți vor constitui
baza pentru materiile viitoare. Din primul semestru încă nu-ți poți da seama dacă ai greșit

facultatea, sau nu. Încă încerci să te acomodezi, afli versiuni despre diverși profesori,
diverși studenți care îți încarcă memoria cu”mama, examenul a fost super tricky”, sau”de ce
ai venit la finanțe, e greu, eu am 8 restanțe, cred că pic anul”. Trăind experiența sesiunilor,
îți dai seama cam cât și ce să înveți pentru fiecare materie.
Să fii student la Fabbv înseamnă să știi măcar ce e inflația, înseamnă să ai o largă
deschidere spre mai multe domenii, înseamnă să incerci să înțelegi din anul I ce se dicută la
Microeconomie, Macroeconomie, Monedă.
Ca un student implicat în acvtivitatea de la facultate, trebuie măcar să știi cum scrii o
cerere, cui o adresezi, cine este decan, unde e secretariatul facultății tale, să-ți cumperi un
ziar financiar, dar în care să nu cauți horoscopul(deja am vazut dezamăgirea pe chipul
multor studenți, care nu au gasit această rubrică), să știi cine e ministrul finanțelor, să știi
că Robor nu vine de la Obor, să fii implicat și curios.
Fiind prea multe informații și sfaturi, vă las pe voi să realizați ce înseamnă să fii
student la FABBV și ce o să însemne peste ani această experiență. Încercați să profitați de
cât mai multe oportunități și fiți în același timp și selectivi, pentru că timpul vostru este
important.

