
Facultatea de Arhitectură și Urbanism



Student: Măduţa Alexandru-Costin
Specializarea: Arhitectură
Anul de studiu: II

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
Îmi place să studiez pentru că am dezvoltat o pasiune de mic pentru arhitectură. Am avut tangenţe reale 
cu arhitectura călătorind mult şi, mai ales, în perioada liceului cu specializarea “arhitectură” pe care l-am 
urmat. E evident că rezultatele bune şi acumularea de cunoştinţe creează avantaje în dezvoltarea unei 
viitoare cariere şi sunt conştient de acest lucru, de aceea, în aceeaşi măsură în care învăţ pentru mine, 
învăţ şi pentru a-mi crea un drum în viaţă. 

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căreia sunteți student?
În primul rând, facultatea îmi oferă oportunitatea de a studia într-un cadru adecvat, compus din cadre 
didactice bine pregătite, săli bine dotate şi colegi competitivi. De asemenea, îmi oferă oportunitatea de a 
mă informa şi a participa la concursuri, precum concursul “CASA”  la care am participat anul acesta, şi la 
burse de studiu, precum bursele “Erasmus”. Nu în ultimul rând, practicile de vară în birouri de arhitectură 
sau excursiile de studiu puse la dispoziţie prin intermediul facultăţii, contribuie la dezvoltarea mea ca 
arhitect.

Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumită țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
Consider că nu este atât de important şi poate chiar greşit să fixez o ţintă precisă spre care să tind şi să 
ignor alte posibilităţi. Astfel există riscul de a mă axa exclusiv în a realiza un obiectiv şi a exclude alte 
posibilităţi care se pot dovedi mai importante, dar cărora nu le-am dat atenţie. E bine să fi deschis la 
minte şi să valorifici fiecare oportunitate care ţi se iveşte, chiar dacă uneori acestea sunt diferite de ceea 
ce ţi,-ai propus.



Student: Muntean Anamaria
Specializarea: Mobilier şi amenajări interioare
Anul de studiu: II

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
Învăţ pentru că sunt conştientă că nu voi putea face faţă problemelor şi situaţiilor la care voi fi solicitată 
atunci când voi lucra în acest domeniu. De asemenea, învăţ pentru că am nevoie de o bursă şi de un loc 
într-un cămin care să-mi ofere mai multă linişte şi condiţii mai bune.

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căreia sunteți student?
Facultatea mi-a oferit ocazia să cunosc furnizori şi materiale noi în domeniu, cât şi deschiderea orizontului 
la posibilele locuri de muncă şi/sau colaborarea cu firme de mobilier şi birouri de arhitectură.

Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumită țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
Nu am neapărat o singură ţintă. Sunt deschisă la mai multe posibilităţi de muncă şi diversitate în muncă, 
atâta timp cât aparţin domeniului meu. 



Student: Fedor Andreea-Raluca
Specializarea: Mobilier şi amenajări interioare
Anul de studiu: II

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
Învăţ din dorinţa de a dobândi cât mai multe cunoştinţe în domeniu, care mă vor ajuta pe viitor în dez-
voltarea unei cariere de succes, nu neapărat pentru găsirea imediată a unui loc de muncă.

 Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căreia sunteți student?
Facultatea la care studiez în prezent mi-a dat oportunitatea de a alege să fac ce îmi doresc prin crearea 
acestei specializări „Mobilier şi Amenajări Interioare”. De asemenea, am reuşit să stabilesc anumite legă-
turi cu specialişti în domeniu prin intermediul universităţii.

Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumită țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
Îmi doresc, pentru început, finalizarea studiilor, urmând ca apoi să mă axez şi pe partea pedagogică, 
întrucât consider că sunt capabilă să ofer şi celorlalţi ceea ce am reuşit să dobândesc prin studiu. Refer-
indu-mă la carieră, aspir la o afirmare în domeniu, începând pe plan local şi continuând pe plan inter-
naţional.



Student: Iarger Zsolt
Specializarea: Arhitectură
Anul de studiu: V

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
Învăţ pentru dezvoltare personală, a competenţelor profesionale și sociale. Învăţ din curiozitate, îmi place 
să cunosc.  Scopul nu este doar a găsi un loc de muncă, ci și de a vedea lumea cu alţi ochi. A vedea în 
ansamblu, dar și în profunzime.

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căreia sunteți student?
Facultatea mi-a oferit mai multe oportunităţi: participare la expoziţii locale, la concursuri naţionale de 
arhitectură, precum și workshop-uri. Eforturile depuse, proiectele, au fost răsplătite prin laude de către 
dascăli și colegi, ceea ce m-a motivat întotdeauna foarte mult. Nu au lipsit nici criticile aspre de care 
întotdeauna avem nevoie pentru a ne dezvolta.

Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumită țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
Ținta mea în această carieră este de a învăţa în continuu lucruri noi, a experimenta. Doresc ca fiecare ţintă 
atinsă să-mi aducă întrebări și încercări noi pe care trebuie să le răspund. A analiza o problemă din cât mai 
multe puncte de vedere, apoi găsirea unei rezolvări cât mai eficiente.



Student: Tudor Bogdan
Specializarea: Arhitectură
Anul de studiu: IV

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
Încerc să îmi dau interesul, în principal, în cazul materiilor care îmi plac și a celor care mi se par utile în 
viitor. E important să am o bază de cunoștinţe cât mai bună la nivel atât teoretic, cât și practic. De aseme-
nea, am încercat și încerc să obţin rezultate bune și la materiile mai puţin folositoare unui viitor arhitect cu 
scopul păstrării bursei de studiu și al unui loc de cazare rezonabil (în căminele universităţii); totodată, este 
indicat ca mediile să fie mari și în cazul dorinţei profesării ca și cadru didactic la nivel superior.

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căreia sunteți student?
Sistemul universitar al UPT mi se pare destul de bine pus la punct, având în vedere că acoperă atât bazele 
teoretice și practice de studiu în cadrul facultăţii, dar și pentru că îmbină studiul cu alte activităţi extrașco-
lare foarte importante unui student. Aici mă refer la facilitarea accesului la bazele sportive ale universităţii 
și posibilitatea folosirii regulate a terenului sportiv. 

Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumită țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
Momentan, ínta mea este aceea de a deveni arhitect. Privind la nivel de detaliu, nu mi-am impus în a 
avea niște ţinte anume, ci mai degrabă încerc să acopăr o rază cât mai mare de cunoaștere a meseriei de 
arhitect și cunoștinţe tangente oricărei meserii (realizarea studiului, punerea în practică a cunoștinţelor și 
în afara hotarelor României, învăţarea unor limbi noi și cunoașterea unor culturi diferite, a unor sisteme 
universitare diferite). În aceeași idee, am urmat și cursurile pedagogice din cadrul UPT,  și anume pentru 
a putea acoperi o arie cât mai vastă de practicare a meseriei.



Student: Luca Alexandru
Specializarea: Arhitectură
Anul de studiu: IV
Concursul Baumit – Restaurare de fatada; Arhitectura pentru viitori 
arhitecţi - OAR 

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
Invat in primul rand pentru a-mi imbogati cunostintele, pentru a deveni mai bun in ceea ce fac, pentru 
a-mi crea o baza pe care sa pot construi in continuare. Consider ca pentru a deveni un arhitect bun, 
trebuie sa stapanesti cat mai multe domenii, incluzand arta, stiinta, psihologia, sociologia etc. Pentru a 
putea realiza un proiect de arhitectura e nevoie de o intrepatrundere a tuturor acestor domenii, ea fiind 
posibila doar daca ai un bagaj de cunostinte si capabilitatea de a le folosi.

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căreia sunteți student?
Consider ca cea mai mare oportunitate oferita de facultate a fost posibilitatea de a intra in contact cu per-
soane care activeaza in domeniu, atat profesori cat si invitati speciali, persoane de la care am avut multe 
de invatat. Pe langa aceasta, cred ca o alta oportunitate a fost de a studia in strainatate prin intermediul 
programului Erasmus+. Consider ca ma va ajuta pe viitor, oferindu-mi un termen de comparatie cu fac-
ultatea din Timisoara si contribuind la dezvoltarea mea personala si profesionala.

Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumită țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
Pot spune ca nu mi-am propus un tel precis, tocmai din cauza ca doresc sa experimentez cat mai mult. 
Nu vreau sa ma limitez, gandindu-ma deja ce voi face exact peste 10 ani. Consider ca aceasta facultate 
m-a format in asa fel incat sunt capabil sa lucrez in domenii destul de vaste si, in plus, cred ca ideea 
traditionala de “arhitect” a inceput sa se schimbe in ultima vreme.



Student: Nistor Mircea Dragoș
Specializarea: Arhitectură
Anul de studiu: IV
Concursul Arhitectura pentru viitori arhitecţi - OAR

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
Ca student, urmăresc, în mod principal, specializarea mea în domeniul arhitecturii. Cuantificarea perfor-
manţei în această situaţie se poate fece pe mai multe criterii, ca de exemplu notele, numărul și calitatea 
proiectelor în care te implici sau activităţi practice sau de internship. Pe durata studiilor am încercat să 
obţin rezultate bune în toate aceste activităţi pentru a avea o experienţă de învăţare completă.

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căreia sunteți student?
Sunt foarte recunoscător pentru oportunităţile de studii și practică în străinătate oferite de facultate și 
UPT. În cadrul Facultăţii de Arhitectură și Urbanism sunt mulţi profesori implicaţi care ne îndeamnă să 
participăm la concursuri internaţionale și ne susţin educaţional pe acest parcurs. Pe lângă educaţie, exisă 
și multe oportunităţi de a te implica în mediul cultural și în diverse evenimente de profil din oraș.

Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumită țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
Ținta mea este să am o carieră stabilă ca arhitect, care să îmi permită implicare în proiecte educative 
pentru societate.

Concurs in echipa: Bradea Snejana si Fratila Andreea



Mențiunea II la Concursul Baumit, Timișoara - INOVAȚIE, DESIGN, INTEGRARE; REABILITARE TER-
MICĂ A UNUI CVARTAL DE BLOCURI DIN MUNICIPIUL TIMIȘOARA



Student: Bradea Snejana
Specializarea: Arhitectură
Anul de studiu: IV

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
Învăţ pentru mine, pentru dezvoltarea mea, atât personală, cât și profesională si, evident, pentru o carieră 
de succes în domeniu. Provin dintr-o familie modestă și vreau sa îmi fac părinţii mândri de mine.
 
Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căreia sunteți student?
În primul rând, facultatea m-a trezit la realitate. În al doilea rând, am avut de învăţat foarte multe aici, 
despre oameni, despre supravieţuit în condiţii de stres, dar și despre multe lucruri în domeniul arhitec-
turii. Este o facultate renumită, care oferă și cere respect. Însă, cel mai important lucru pe care mi l-a 
oferit această facultate este sentimentul de bucurie în urma unui succes, care m-a ambiţionat mai tare 
să vreau să continui.

Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumită țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
 Ideal ar fi să ajung în stadiul în care să lucrez pentru mine și nu pentru alţii, să fiu propriul meu șef. Sunt 
conștientă că acest proces va fi unul îndelungat și anevoios, se va întâmpla peste mulţi ani, timp în care 
voi trece prin multe, voi schimba locuri de muncă, etc. Însă și răsplata și liniștea sufletească vor fi pe 
măsură.



Student: Frățilă Andreea
Specializarea: Arhitectură
Anul de studiu: IV

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
Învăţ pentru a acumula cunoştinţe noi, mai ales în domeniu şi pentru a-mi fi mai uşor să găsesc un loc 
de muncă şi să profesez.

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căreia sunteți student?
Facultatea mă ajută să descopăr lucruri noi, să evoluez atât pe plan profesional, cât şi ca persoana. Pot 
beneficia de anumite burse sau parteneriate cu alte şcoli din întreaga lume.

Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumită țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
Îmi doresc să am propriul birou de arhitectură, iar dacă acest vis nu se va împlini, doresc să profesez în 
domeniul restaurării într-un birou de renume.



Student: Stan Alexandra
Specializarea: Arhitectură
Anul de studiu: II

Concursul international CASA 2015 (Concursul Anual al Studenților Arhitecți). Concursul a fost 
dedicat studenților din anul 2 din cadrul Facultăților de Arhitectură din România și Ungaria, cu 
un total de 180 de proiecte participante din București, Iași, Cluj și Budapesta.

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
Învăţ pentru dezvoltarea mea personală, pentru a-mi asigura o carieră frumoasă și a-mi îmbogăţi cultura.

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căreia sunteți student?
Facultatea îmi oferă bursă de studiu, oportunitatea de a studia în altă ţară cu ajutorul unei burse Erasmus, 
șansa de a participa la concursuri.

Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumită țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
În continuare doresc să aplic pentru o bursă Erasmus, să particip la concursuri de arhitectură, să fac un 
masterat și mi-ar plăcea o carieră, atât într-un birou privat, cât și în cadrul învăţământului universitar.



Student: Brează Lorena Antonia
Specializarea: Arhitectură
Anul de studiu: IV

Premii la concursurile:
 • Concursul international CASA 2015 (Concursul Anual al Studenţilor Arhitecţi). Concursul a fost dedicat 
studenţilor din anul 2 din cadrul Facultăţilor de Arhitectură din România și Ungaria, cu un total de 180 
de proiecte participante din București, Iași, Cluj și Budapesta.

• Premio Piranesi Prix de Rome - workshop internaţional și, în același timp un concurs pe tema 
muzealizării, cu tema creării unui muzeu al zilelor noastre într-un sit încărcat de istorie. Au participat 
aproximativ 600 de studenţi din toate colţurile lumii, iar pe lângă concursul propriu-zis, au fost organ-
izate numeroase conferinţe și excursii de studiu menite să ajute studenţii să înţeleagă mai bine tema 
concursului.

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
Învăţ lucrurile care cred că îmi vor fi de folos în ceea ce vreau să fac. Cred că e mai important să ajungi 
unde îţi propui, decât să ieși în evidenţă într-un moment sau altul.

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căreia sunteți student?
Sunt la cea de-a doua experienţă Erasmus, la Bruxelles, și îmi place, este o oportunitate pentru mine să 
fiu aici.

Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumită țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
Deocamdată vreau să călătoresc mult și să învăţ cât mai multe lucruri. Pe viitor, îmi doresc să am ocazia 



să produc proiecte de arhitectură de calitate și să întâlnesc oamenii care să-mi dea ocazia să fac asta. 
De asemenea, îmi doresc să particip la cât mai multe concursuri internaţionale și să transmit și altora 
lucrurile pe care le-am învăţat de-a lungul timpului.



Student: Stan Ioana
Specializarea: Arhitectură
Anul de studiu: II

Concursul international CASA 2015 (Concursul Anual al Studenților Arhitecți). Concursul a fost 
dedicat studenților din anul 2 din cadrul Facultăților de Arhitectură din România și Ungaria, cu 
un total de 180 de proiecte participante din București, Iași, Cluj și Budapesta.

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
Odata cu întrebarea „De ce înveţi?”, apar alte întrebări: „Ce înseamnă a învăţa?”, „De la cine, ce şi pentru 
cine învăţ?”. E un moment de răscruce în formarea noastră, atât profesională, cât şi personală. Începi să te 
întrebi care e drumul pe care să îl urmezi, care e scopul şi cum faci să ajungi acolo şi atunci te loveşti de 
un răspuns vag şi totuţi plin de însemnătate: „Învăţaţi!”. 
Notele, deşi îţi oferă posibilitatea de a obţine o bursă de merit, deşi pot reprezenta un avantaj în aplicarea 
pentru un workshop sau pentru o bursă, sau îţi oferă o anumită satisfacţie, un anumit prestigiu, acest 
lucru nu e îndeajuns. Cred că în formarea noastră personală, dar şi profesională, sunt lucruri mult mai 
importante decât această ierarhizare ce creează bariere.
Deprinderea unor cunoştinţe reprezintă un proces complex, suntem într-o continuă asimilare de 
informaţii. Acestea le putem obţine de la profesori, de la cei din jur, de la mediul în care trăim şi chiar 
şi de la noi înşine, pentru că „a învăţa” înseamnă a prelua informaţiile, a le prelucra şi filtra prin propria 
persoană. Astfel, mai întâi trebuie să te cunoşti pe tine însuţi, să te defineşti ca persoană, ca mai apoi să 
fii capabil să abstractizezi şi să filtrezi informaţiile. 
De asemenea, cred că trebuie să învăţăm, în primul rând, pentru noi şi din pasiune pentru ceea ce facem, 
pentru ca mai apoi să putem împărtăşi cunoştinţele noastre şi cu ceilalţi.
Aş putea spune că eu învăţ pentru formarea unui ansamblu de cunoştinţe, deprinderi, aptitudini şi 



atitudini care să mă ajute în viitor să îmi găsesc un loc de muncă, învăţ pentru dezvoltarea mea personală, 
învăţ din pasiune pentru ceea ce fac, învăţ pentru note într-o prea mică măsură, pentru că eu consider 
că dacă faci totul din pasiune, cu dăruire, rezultatele nu vor întârzia să apară şi ar trebui considerate un 
bonus, nu o necesitate sau scopul în sine al învăţării.

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căreia sunteți student?
Facultatea de Arhitectură, prin colaborarea cu alte facultăţi din străinătate, ne oferă o gamă largă de 
oportunităţi pentru participare în cadrul programului Erasmus, workshop-uri, internship-uri, burse de 
merit şi multe altele, dar, mai presus de toate, un mediu şi metode diferite de a învăţa faţă de celelalte 
facultăţi. 
Există o relaţie mult mai apropiată între profesor şi student, o relaţie deschisă, în care studenţii sunt 
încurajaţi să pună întrebări şi să-şi pună întrebări cu privire la diferite probleme, părerile lor sunt ascultate 
şi iniţiativele încurajate. 
Această facultate, pe lângă oportunităţile profesionale, mi-a oferit şi o lecţie de viaţă, şi anume, am 
învăţat că atunci când simţi că nu mai poţi, că vrei să renunţi, atunci cu siguranţă eşti mai aproape ca 
niciodată de ceea ce ţi-ai propus. Pentru ca munca ta să fie apreciată de ceilalţi trebuie ca, în primul rând, 
să fie apreciată de tine, să îţi cunoşti adevărata valoare şi să nu laşi pe nimeni să te facă mai puţin valoros.

Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumită țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
Probabil, ca şi orice student de la arhitectură, îmi doresc să devin un arhitect de succes, să îmi deschid 
un birou de arhitectură şi, de asemenea, să mă implic în proiecte care au ca scop formarea unor cetăţeni 
activi şi conştienţi de mediul în care trăiesc.



Facultatea de Automatică și Calculatoare



CONCURSURI
The 22nd International Computers Contest for Students
HARD & SOFT, 18 - 24 mai 2015, Suceava 
Concursul se adresează studenților de la facultăți de inginerie a calculatoarelor și constă într-o proba 
ce durează 5 zile. Pentru a completa proba, concurenții trebuie să dea dovadă de un spectru larg de 
cunoștințe în proiectarea și implementarea unui sistem funcționabil, îndeplinind toate cerințele spec-
ificate la începutul concursului. Cerința acestei ediții a fost proiectarea și construirea unui sistem folosit 
la o vânătoare de comori. Sistemul trebuia să monitorizeze vânătorul de comori (puls, temperatura 
corpului, etc.), să identifice și să măsoare diferite comori și să înregistreze fiecare pas al echipei marcând 
progresul pe Twitter.



Student: Qintilian-Emanuel VINTILĂ
Specializarea: Calculatoare si Tehnologia Informației, limba engleză
Anul de studiu: III

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
Învăț, în primul rând, pentru a îmi satisface setea de cunoaștere - de curiozitate. În al doilea rand, învăț 
pentru a putea avea o carieră de succes in domeniu.

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căruia sunteți student?
Facultatea în cadrul căreia sunt student îmi oferă oportunitatea de a învăța de la profesioniști. Îmi oferă 
oportunitatea de a pune în practica ce învăț în cadrul laboratoarelor și concursurilor. Și îmi oferă oportu-
nitatea de a lucra în cadrul unor firme cunoscute pe plan internațional.

Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumita țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
Țintele către care tind sunt: un doctorat în străinătate și o carieră cât mai de succes în domeniu.



Studentă: Petra CSEREOKA
Specializarea: Calculatoare si Tehnologia Informației, limba engleză
Anul de studiu: III

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
Învăț pentru că doresc să mă perfecționez profesional. Îmi place ceea ce fac și în acest domeniu poți 
realiza practic orice îți imaginezi, dacă ai cunoștințele necesare.

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căruia sunteți student?
Facultatea oferă numeroase posibilități de a afla mai multe despre diferite domenii de interes: prezentări 
și semănării, dar și oportunitatea de a lucra la proiecte de cercetare.

Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumita țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
În ceea ce privește planurile de viitor, nu vă pot spune nimic concret.



Studentă: Denisa Oana Cristina GRECONICI
Specializarea: Calculatoare si Tehnologia Informației, limba engleză
Anul de studiu: III

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
Motivul pentru care învăț este acela că nu mă mulțumesc să știu că lucrurile se întâmplă într-un anumit 
fel, ci încerc să înțeleg în detaliu de ce.

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căruia sunteți student?
În primul rând facultatea în cadrul căreia studiez îmi oferă oportunitatea de a studia în limba engleză 
și de a avea acces la informații calitative atât prin intermediul cadrelor didactice cât și prin intermediul 
bibliotecii politehnicii. În al doilea rând, facultatea mi-a oferit oportunitatea de a participa la o mobilitate 
Erasmus care m-a ajutat sa mă dezvolt atât pe plan profesional cat și pe plan personal.

Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumita țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
Ținta mea este să ajung să fac parte dintr-un centru de cercetare în care să pot contribui la dezvoltarea 
tehnologiei.



Student: Raul Cristian TOMESCU
Specializarea: Calculatoare si Tehnologia Informației, limba engleză
Anul de studiu: III

 De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru 
dezvoltarea de competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
Învăț pentru mine și viitorul meu. Învăț pentru a avea un loc de munca stabil, să am o siguranță financiară. 
Învăț pentru a-i ajuta pe ai mei la fel cum m-au ajutat si ei pe mine pana acum.

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căruia sunteți student?
Facultatea de Automatica și Calculatoare din cadrul UPT mi-a oferit multe oportunități. Pe lângă multele 
cunoștințe acumulate la cursuri, am avut posibilitatea de a participa la workshop-uri --- LABS, organizate 
de Liga AC, la care am și participat în primii 2 ani de facultate și cu siguranță voi participa și anul acesta. Pe 
lângă asta am avut posibilitatea și am fost încurajați să participam și la concursuri. Am participat in anul 
1 la Concursul de programare “Alexandru Rogojan”, iar in anul 2 la Hard&Soft Suceava. Sunt sigur că și pe 
viitor voi avea cel puțin tot atâtea oportunități.

Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumita țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
Ținta mea peste 10 ani este sa fiu CTO la un startup sau o firma de dimensiuni mici -- 20-50 de developeri. 
Sunt conștient că este un target foarte ambițios, dar sunt încrezător că voi reuși.



Student: Victor HOLOTESCU
Specializarea: Informatică, ID
Anul de studiu: III
Premiul: Locul III, IT Engineering Contest

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
Munca care o depun pentru a învăța conceptele științei calculatoarelor și a dezvolta anumite aplicații 
pentru smartphone o fac cu plăcere. În primul rând, îmi place satisfacția pe care mi-o oferă finalizarea 
unei aplicații, știind că ea poate fi utilizată de alți oameni și pe lângă aceasta, să le fie și de folos. În al 
doilea rând, lucrul în echipă, cunoașterea unor persoane noi și mediul prietenos în care lucrez începând 
din anul întâi, mă fac să fiu mai eficient în munca pe care o depun.

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căruia sunteți student?
Pe lângă bursele de merit primite în anul 2 și acum, în anul 3, mi s-a mai oferit oportunitatea de a 
participa la o mobilitate Erasmus în Finlanda, la Oulu.

Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumita țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
Din punct de vedere profesional, tind spre un job care să îmi ofere posibilitatea de a învăța lucruri noi 
în permanența, într-un mediu plăcut, cu un salariu bun. Pe viitor, ținta cred ca ar fi a dezvolta propria 
afacere, oferind anumite servicii sau soluții către un public cât mai larg, fiind liderul unei mici echipe, 
permițându-mi totuși să am timp liber, în care să pot să călătoresc și să fac lucruri interesante oricând 
consider necesar.



Concursul CC Teodorescu de Rezistenta Materialelor
Concursul CC Teodorescu de Rezistenta Materialelor este un concurs cu o tradiție destul de bogata, concurs 
câștigat de timișoreni câțiva ani la rând. Este un concurs in care se testează cunoștințele de mecanica si 
rezistenta materialelor.

Student: Gabriel Ioan MANCIU
Specializarea: Calculatoare si Tehnologia Informației, limba engleză
Anul de studiu: III
Premiul: Locul I, Concursul “C.C. TEODORESCU” de Rezistenta Mate-
rialelor

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
La început am învățat doar pentru mă făcea să mă simt bine faptul că bunicii și părinții mă felicitau. După 
ce am crescut mi-am dat seama că învățând ce au făcut alții înaintea mea, adunat la experiența mea, mă 
pot ajuta să îmi fac viată mai frumoasa, știind cat mai multe despre ceea ce mă înconjoară.

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căruia sunteți student?
După ce am câștigata concursul, am avut oportunitatea de a lucra pe perioada verii în cadrul unei 
companii, unde mi-am făcut simțita prezența. Consider că ceea ce am învățat până atunci și faptul că am 
câștigata concursul au fost factori decisivi.

Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumita țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
Momentan încă descopăr domenii noi din cadrul științei calculatoarelor, dar, cu ceea ce am acumulat 
până acum, as putea spune ca mi-ar place să mă orientez înspre dezvoltarea aplicațiilor pentru dispoziție 
mobile sau poate înspre programarea la nivel de microcontroller. 



Concursul internațional ACM
Concursul internațional ACM se desfășoară între marile universități ale lumii și are ca domeniu proiectarea 
și implementarea de algoritmi pentru rezolvarea unor probleme propuse-totul într-un timp și cadru 
restrâns.

Studentă: Sabina Elena CARAPENCEA
Specializarea: Calculatoare si Tehnologia Informației, limba engleză
Anul de studiu: IV

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
Învăț deoarece îmi place să descopăr lucruri noi. Desigur, faptul că domnii profesori mă apreciază pentru 
că învăț bine mă încurajează să dau tot ceea ce am mai bun. Și sunt convinsă că mă vor ajuta și în viitor, 
la locul de muncă, cunoștințele dobândite pe parcursul facultății

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căruia sunteți student?
Facultatea mi-a oferit șansa de a descoperi lucruri noi, de a întâlni oameni deosebiți și pasionați și de a 
mă putea implica și în alte proiecte.

Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumita țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
Îmi doresc să fac în continuare ceea ce îmi place și să-mi folosesc cunoștințele și pasiunea pentru a ajuta 
oamenii prin munca mea din viitor.



Student: Alexandru Sebastian SÂRBU
Specializarea: Calculatoare si Tehnologia Informației, limba engleză
Anul de studiu: IV

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
Învăț pentru că îmi place profilul, pentru că îmi plac disciplinele și mă simt bine dacă obțin note mari la 
cele care îmi sunt favorite. Învăț pentru că în fiecare subiect legat de calculatoare găsesc un moment de 
uimire, sunt fascinat de modul în care au fost gândite multe lucruri pentru un calculator, lucruri care îl fac 
să fie eficient, rapid și frumos.

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căruia sunteți student?
Oportunitățile oferite de facultate sunt legate de lărgirea orizonturilor. Am cunoscut profesori buni și 
foarte buni printre cei mediocri de la noi de la facultate. Am învățat să gândesc diferit, “out-of-the-box” 
să învăț că soluțiile simple sunt cele mai bune si dau rezultate foarte repede.

Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumita țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
Telul meu este să contribui la o aplicație care să ajute foarte mulți oameni. Nu știu încă ce fel de aplicație 
va fi, dar sper să mi se ofere ocazia în cazul în care nu am nicio idee în minte. Dacă nu o sa se ivească 
ocazia, aș vrea să găsesc ți să repar un defect in Linux când o sa fiu suficient de bun încât să înțeleg foarte 
bine codul.
 Mi-am propus acest tel pentru că mi-am dat seama că am ajuns aici datorita bunătății și generozității 
multor oameni întâlniți înainte și în timpul facultății.
  Primul pas este terminarea unei facultăți de profil, pentru a avea o fundație pe care să pot construi mai 
departe.



Student: Dragoș Ioan TISELICE
Specializarea: Calculatoare si Tehnologia Informației, limba engleză
Anul de studiu: IV

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
Învăț pentru că îmi place. Învăț pentru că nu găsesc nimic mai plăcut decât să îi ofer în fiecare zi o noua 
provocare mintii mele. Învăț pentru că sunt curios și învăț pentru că vreau să știu cum să mă implic pentru 
alții când au nevoie. Cred că a învață e practic și ușor, nu ceva rigid și încadrat într-o anume perioada a 
vieții. Cred că un om vrea cu disperare să învețe ceva anume sau care consideră că e incapabil să învețe 
pune o presiune puțin naturală asupra unei activități atât de plăcute și relaxante precum învățul: nu e 
niciodată prea târziu, prea greu sau prea puțin timp pentru a învață ceva, orice, orice te face fericit.

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căruia sunteți student?
În cadrul facultății am avut foarte mult loc de a experimenta pe cont propriu în cadrul laboratoarelor și 
de a-mi cunoaște mai bine capacitatea de a trece peste situații dificile. De asemenea, am avut deosebita 
plăcere de a cunoaște niște oameni de valoare care își dau cu adevărat silința pentru a face o schimbare în 
mai bine pentru întreaga comunitate studențeasca și universitară.

Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumita țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
Vreau să devin scriitor. Vreau sa ajut. Vreau să fiu alături de oameni care au nevoie de mine cu adevărat. Ce 
poate fi mai frumos decât să vezi zâmbetul unei persoane căreia i-ai ajutat copilul să meargă la scoală? Cu 
siguranță nu plăcerea de a fi angajatul lunii sau a avea un salariu generos, oricât de onorabile ar fi acestea. 
În ceea ce privește domeniul calculatoarelor, pot să spun că în fiecare zi încerc lucruri noi și experimentez. 
Nimic nu va lua de la mine plăcerea de a folosi și a programa un calculator. Așa că, pe termen scurt, 
probabil că voi încerca ori un doctorat ori mă voi alătura unei companii mici și ambițioase, totodată 
cochetând cu ideea de deveni autor și făcând voluntariat acolo unde mă simt de folos.



Student: Andrei HEIDELBACHER 
Specializarea: Calculatoare si Tehnologia Informației
Anul de studiu: I
Media anuală: 10

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
Învăț pentru că sunt pasionat de informatica și, în general, de științele exacte. Întotdeauna mi-am dorit 
să-mi îmbogățesc cunoștințele, să perseverez și să mă autodepășesc. Nu am învățat niciodată pentru 
note și nici pentru a ieși în evidență.

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căruia sunteți student?
În anul I, Universitatea Politehnica Timisoara mi-a oferit posibilitatea de a participa la Bursa Tânărului 
Cercetător, dar am renunțat în ultimul moment din motive de sănătate apărute în acel moment. De 
asemenea, am beneficiat de îndrumarea celor mai buni profesori din facultate.

Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumita țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
Din motive personale, deși aș fi putut participa la un internship la Google sau să studiez în străinătate, am 
rămas în țară. Ca urmare, ținta mea este să fac un master în străinătate, apoi să mă întorc în Timișoara și 
să mă angajez într-o firma care să-mi poată oferi condițiile de a mă dezvolta așa cum îmi doresc.



Studentă: Andreea Maria PETRIȘOR 
Specializarea: Calculatoare si Tehnologia Informației
Anul de studiu: II
Media anuală: 10

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
Învăț deoarece calculatoarele mă pasionează, deoarece întotdeauna am considerat că nu cunosc 
suficiente lucruri și că îmi pot îmbunătăți cunoștințele.  Consider că fiecare materie studiată are o anumită 
importanță și contribuie la dezvoltarea profesională a studenților, care pe parcursul studiilor și a carierei 
trebuie să învețe să îmbine armonios fiecare parte din cunoștințele dobândite la facultate.

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căruia sunteți student?
Facultatea mi-a oferit oportunitatea de a învăța atât în săli de curs și în laboratoare moderne, cât și într-o 
bibliotecă remarcabilă. Am avut prilejul să cunosc și să învăț de la profesori extraordinari, dornici de a ne 
îndruma. De asemenea, prin intermediul facultății am intrat în contact cu mediul profesional, anumite 
companii de IT organizând laboratoare speciale prin care mi-am putut extinde și consolida cunoștințele 
teoretice și practice. 

Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumita țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
Nu cred că există anumiți pași care ne ghidează spre succes, însă aspirația mea este de a avea un loc de 
muncă ce îmi va arunca mereu noi provocări în cale și care mă va determina și mă va ambiționa să învăț 
neîntrerupt lucruri noi. „Ținta” la care tind și care mi-ar aduce satisfacție profesională este o slujbă care 
să îmbine pasiunea mea pentru calculatoare și tehnologie cu dorința de învățare. În tot acest drum m-a 
inspirat citatul: „Alege-ți o meserie pe care să o iubești și nu vei lucra o zi în viața ta.” (Confucius).



Student: Marian Emanuel IONASCU 
Specializarea: Computer Engineering
Anul de studiu: I Master
Media anuală: 10

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
Motivul principal pentru care învăț este faptul că, odată cu noile consorțiile, ai un grad mai mare de 
libertate. Prin dezvoltarea de cunoștințe noi nu doar ca poți să iți găsești un loc de munca pe placul tău, 
dar poți să faci mereu ceea ce iți place, reducând dependenta fata de un angajator.

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căruia sunteți student?
Facultatea oferă oricărui elev foarte multe oportunități, precum laboratoare dotate cu aparatura de ultima 
generație, un mediu de munca atractiv după terminarea facultății și, nu in ultimul rând, profesori ce știu 
să inspire studenții și care îi ajuta oricând au nevoie de sfaturi sau pentru dezvoltarea cunoștințelor.

Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumita țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
Ținta urmărită de mine este echilibrul între locul de munca, hobby-uri și familie.



Studentă: Iasmina GRUICIN 
Specializarea: Computer Engineering
Anul de studiu: I Master
Media anuală: 10

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
Învăț din plăcere, din sete de cunoaștere, pentru că este un domeniu care îmi place și mă pasionează, 
pentru a-mi dezvolta un set de cunoștințe și competente care să îmi permită să ajung acolo unde îmi 
doresc.

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căruia sunteți student?
Facultatea m-a ajutat să îmi lărgesc orizonturile cunoașterii, să mă dezvolt personal și să dobândesc un 
pachet de cunoștințe care mă pot ajuta atât la locul de munca, cât și în multe alte contexte din viată de 
zi cu zi. În plus, mi-a deschis calea către un domeniu în care piața locurilor de munca este extrem de 
ofertantă și în care salariile sunt mai mult decât competitive.

Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumita țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
Ținta mea pe termen lung este să dezvolt ceva care să aducă un bine umanității, să ne ajute pe toți să 
progresăm, să ne ofere un viitor curat, prin minimizarea prejudiciilor pe care le aducem în momentul 
actual naturii. De asemenea, îmi doresc ca, într-o zi, să aduc o schimbare în țara mea.



Studentă: Alexandra Ionela ȚIDREA  
Specializarea: Ingineria Sistemelor Automate
Anul de studiu: I Master
Media anuală: 10

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
În primul rând învăț pentru că îmi place să acumulez cunoștințe noi, mă pasionează domeniul IT și tot 
ceea ce tine de evoluția tehnologiei. În al doilea rând, învăț pentru că sunt conștienta de importanța 
educației în dezvoltarea personală/profesională și de beneficiile pe care pot sa le aduc mediului în care 
trăiesc, datorita educației.

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căruia sunteți student?
UPT mi-a oferit atât mentori , cat și un mediu propice de a mă dezvolta profesional, dar și de a-mi forma 
o viziune clara asupra realității actuale.

Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumita țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
Am refuzat să merg la master la o universitate din Olanda, după ce am fost acceptată, deoarece țelul meu 
a fost și a rămas , încă din primul an de facultate, acela de a-mi deschide o afacere proprie. Doresc să 
inovez și să schimb viețile oamenilor, prin produsul pe care am început să îl dezvolt.
Datorită faptului că nu am avut fondurile necesare, am fost nevoita sa mă angajez, pentru a-mi îndeplinii 
visul. Target-ul meu este ca la anul, după ce voi încheia cu ciclul de master, să fac primii pași pentru a-mi 
deschide propria companie.



Student: Ioan-Alexandru MATEI 
Specializarea: Sisteme Informatice Aplicate în Producţie şi Servicii
Anul de studiu: I Master
Media anuală: 10

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
Învăț pentru că astfel pot acumula informațiile de care am nevoie pentru a face față mai bine provocărilor 
tehnice și nu numai de zi cu zi. De asemenea consider ca prin educație de calitate se poate construi o 
societate evoluată, sustenabilă și bazată pe valori.
Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căruia sunteți student?
În opinia mea principalele oportunități pe care le oferă universitatea sunt:
 • Profesori forte bine pregătiți;
 • Prestigiul universității care ajuta la găsirea facilă a unui loc de muncă;
 • Accesul la programe de studii europene, de exemplu: Erasmus.

Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumita țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
Mi-am propus să nu pierd legătura cu mediul universitar și să folosesc ceea ce am învățat contribuind la 
dezvoltarea celor mai noi tehnologii.



Student: Andrei CSORIC 
Specializarea: Sisteme Informatice Aplicate în Producţie şi Servicii
Anul de studiu: I Master
Media anuală: 10

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
Din punctul meu de vedere, învățătura are datoria de a ne ajuta să descoperim singuri rolul și importanta 
subiectului în lumea reala. Doar cunoașterea informațiilor nu mai reprezintă în ziua de azi o calitate utilă.

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căruia sunteți student?
Oportunitatea principală, care este și scopul unei facultăți, este cea de angajare, dar în același timp și 
oferă li oportunitatea de a fi independent prin diversitatea de cunoștințe acumulate.

Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumita țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
Uneori prin stabilirea unui obiectiv momentan fictiv se neglijează oportunitățile reale. Așadar, ținta 
ideala este de a ajunge la acel nivel în care îți creezi propriile oportunități și nu ești dependent de mediul 
înconjurător.



Student: Cosmin UDRESCU
Specializarea: Ingineria sistemelor
Anul de studiu: II
Premiul: Competiția „InGENIOUSly Continental”

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
Învăț dezvoltarea cunoștințelor care să mă ajute la locul de munca. Nu învăț pentru note, învăț pentru 
mine.

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căruia sunteți student?
Facultatea mi-a oferit oportunitatea de participa la o mulțime de concursuri și de a învață pe aparatura 
facultății.

Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumita țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
Aș dori să fac o carieră ca programator de sisteme automate sau dezvoltare de jocuri video.





Facultatea de Chimie Industrială
și Ingineria Mediului



Student: Cozma Ioana
Specializarea: Inginerie chimică
Anul de studiu: II

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
Pentru dezvoltarea de competențe care să mă ajute să îmi găsesc un loc de muncă în domeniu mai ușor.

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căreia sunteți student?
Posibilitatea de a studia un semestru/an în străinătate cu o bursă Erasmus și de a participa la “Zilele 
carierei” unde avem oportunitatea de a cunoaște oameni care au studiat în domeniu și s-au realizat 
profesional.

Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumită țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
De a deveni inginer chimist și de a-mi găsi un loc de muncă în domeniul studiat în care să mă pot 
dezvolta profesional în permanență.



Student: Gaie Cristian
Specializarea: Inginerie chimică
Anul de studiu: II

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
Eu învăț din plăcere chimia și din dorința de a acumula cât mai multe cunoștințe în timpul facultății, 
cunoștințe pe care să le pot folosi la viitorul loc de muncă. Un alt motiv pentru care învăț este să-mi 
dezvolt cât mai multe aptitudini practice de a lucra în laborator cu aparaturi avansate. Învăț pentru a 
putea să-mi găsesc un loc de muncă bine plătit în domeniul chimiei. Notele nu mă motivează deoarece 
cunoștințele mele nu sunt reflectate doar în note. 

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căreia sunteți student?
Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului mi-a oferit șansa să lucrez în laborator suplimentar 
față  de orele din orar. Facultatea îmi oferă șansa de a studia în străinătate prin diferite proiecte. 

Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumită țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
Ținta mea către care tind este să ajung profesor într-o Universitate de prestigiu unde să pot să profesez. 
O altă țintă ar fi să pot lucra în industria chimică unde să-mi pun în valoare cunoștințele și să învăț lucruri 
practice noi. 



Student: Eneșca Mihaela Ramona
Specializarea: Chimia și ingineria substanțelor organice, petro-
chimie și carbochimie
Anul de studiu: III

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
Eu în primul rând învăț pentru mine, deoarece doresc să acumulez cât mai multe cunoștințe în domeniul  
pe care îl studiez și să obțin cât mai multă experiență în domeniul chimiei și pentru a obține un loc de 
muncă satisfăcător și în care pot profesa.

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căreia sunteți student?
Facultatea la care studiez mi-a oferit oportunitatea să învăț de la cei mai buni profesori, care se implică 
foarte mult și care iubesc ceea ce fac. Îmi oferă posibilitatea de a studia sau de a face practică în străinătate 
pentru dezvoltarea noastră. Am ocazia să-mi dezvolt aptitudinile practice în cadrul laboratoarelor puse 
la dispoziție.

Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumită țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
Ținta mea este să devin un inginer chimist bun și să fiu capabilă să mă descurc în orice situație.
          



Student: Militaru Bogdan
Specializarea: Ingineria și Managementul Mediului în Industrie 
Anul de studiu: II Master

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
Eu personal învăț pentru acumularea de cunoștințe academice în domeniul ingineriei mediului, prezente 
în industrie. Desigur, o oglindire a procesului de învățare și de activare universitară este notarea acestuia 
prin examene, proiecte etc., acesta fiind un alt lucru care mă stimulează.

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căreia sunteți student?
Oportunitățile oferite de facultate, implicit de UPT, pentru progresul intelectual și de dezvoltare în carieră 
au fost multiple, printre care pot enumera: organizarea de către Universitatea Politehnica Timișoara a 
Târgului de joburi “Zilele Carierei”; deschiderea pe care au avut-o unele cadre didactice față de studenți 
privind activitatea didactică; stimulare prin acordare de burse de performanță, cât și de merit; implicare 
în domeniul cercetării științifice, cât și posibilitatea de a participa la două ediții a Simpozionului de Mediu 
“E.P.E.E.”; diverse activități organizate de L.S.C.T.
    



Student: Muscoi Mîndruleanu Alina Mihaela
Specializarea: Chimia și ingineria substanțelor organice, petro-
chimie și carbochimie
Anul de studiu: IV

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
Învăț pentru acumularea de cunoștințe noi, pentru satisfacția personală, dar și pentru a obține note mari, 
pentru a putea beneficia pe viitor de studii masterale gratuite.

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căreia sunteți student?
Facultatea mi-a oferit posibilitatea de a beneficia de locuri de practică la companiile partenere, iar UPT 
mi-a acordat posibilitatea de a folosi bazele sportive, biblioteca și bursa de studii.

Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumită țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
Deocamdată doresc să îmi continui studiile (master, doctorat), iar abia apoi voi alege o carieră într-un 
anumit domeniu. Ținta mea este să fac ceea ce îmi place și să am și o satisfacție materială. 



Facultatea de Construcții



Studentă: Anda Ligia BELC  
Specializarea: Căi ferate, drumuri şi poduri
Anul de studiu: IV

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
Învățatul a fost și este în continuare un element important în viața mea. Am învățat și continui să învăț zi 
de zi pentru a-mi dezvolta competențele în domeniul studiat, pentru a asimila informații noi care să mă 
ajute să fiu pregătită în fața provocărilor  care mă așteaptă cu siguranță în cadrul activităților de proiectare, 
producție sau cercetare pe care doresc să le desfășor, cu atingerea unor niveluri de performanță ridicate. 
Notele obținute pe parcursul studiilor universitare reflectă doar preocuparea mea permanentă pentru a 
asimila cunoștințe care să-mi asigure o parte din siguranța necesară pentru a mă prezenta încrezătoare 
la interviurile pentru obținerea unui loc de muncă în domeniu și de ce nu, pentru a continua să învăț în 
cadrul doctoratului.

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căreia sunteți student?
Facultatea de Construcții din Timișoara mi-a oferit posibilitatea să mă formez ca specialist pas cu pas, să-
mi perfecționez educația și să leg prietenii și legături profesionale care, sper, vor rezista pe tot parcursul 
activității. Aș dori să punctez, în special, importanta oportunitate pe care mi-a oferit-o facultatea și 
anume posibilitatea de a accesa o bursă Erasmus și, în consecință, de a petrece un semestru în Scoția, la o 
universitate de prestigiu pe plan mondial, University of Edinburgh. A fost o experiență care mi-a facilitat 
înțelegerea modului în care se pregătesc și conviețuiesc studenții din universitatea respectivă, oferindu-
mi, în același timp, șansa de a acumula informații importante prezentate în forme inovative. Am avut 
astfel posibilitatea de a colabora și forma prietenii cu studenți din alte țări, de a-mi perfecționa limba 
engleza și nu în ultimul rând, de a trăi într-o altă țară și de a mă integra într-un colectiv diferit.



Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumită țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
Ținta mea, pe termen scurt, referitoare la carieră, o reprezintă finalizarea masterului “Infrastructuri pentru 
transporturi” pe care îl urmez la Universitatea Politehnica Timișoara. Pasul următor pe care îl doresc 
este înscrierea la doctorat în domeniul ingineriei civile, cu speranța că voi putea acumula cunoștințe 
și posibilități noi de dezvoltare profesională. Pe termen lung, dorința mea de acum este să evoluez 
permanent, să fiu apreciată în domeniul pe care îl studiez ca un specialist cu nivel ridicat al competențelor 
profesionale și să dobândesc capacitatea de a desfășura activități diversificate din domeniu, în special cele 
legate de proiectare sau cercetare.



Studentă: Anca BĂRA 
Specializarea: Inginerie civilă, limba germană
Anul de studiu: I

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
Învăț pentru că vreau să lucrez in domeniul pe care l-am ales. Este ocupația mea de student să invăț o 
meserie, iar construcțiile sunt de viitor.

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căreia sunteți student?
Specializarea Inginerie Civilă în limba germană mi-a oferit, pe lângă cunoaşterea limbii germane tehnice, 
nenumărate oportunități, de la schimburi de experiență, la participarea la evenimente ştiințifice. De 
asemenea, am posibilitatea de a studia mai departe la München în Germania, iar recunoaşterea studiilor 
de aici în străinatate este un lucru nemaipomenit.

Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumită țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
Ideal ar fi ca după absolvirea unui master, să lucrez într-un birou de proiectare în Germania.



Student: Theodor Ioan DIMA
Specializarea: Inginerie civilă, limba engleză
Anul de studiu: II

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
Învăț pentru dezvoltarea unor competențe care să mă ajute în găsirea mai uşoară a unui loc de muncă în 
domeniu, dar sunt interesat şi în a avea note cât mai mari cu putință.

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căreia sunteți student?
Oportunități: oportunitatea de a vizita diverse firme din domeniu, dar şi şantiere, oportunitatea de a 
vedea diverse teste efectuate pe materiale de construcții, de a învăța în limba engleză.

Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumită țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
Ținta spre care tind după absolvire este de a-mi găsi un loc de muncă în domeniu de care să fiu mulțumit 
şi care să mă ajute să evoluez pe plan profesional.



Studentă: Simina Mădălina SABĂU
Specializarea: Inginerie civilă
Anul de studiu: II

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
Învățăm deoarece vrem să profităm de șansa pe care mulți tineri de vârsta noastă nu o au, aceea de 
a-și dezvolta competențele, de a-și  construi un viitor mai bun făcând tot ce le stă în putință. Unii nu au 
posibilități materiale, iar alții nu știu să profite de ele. Nu învățăm pentru note, dar recunosc că uneori 
dăruirea unui profesor și capacitatea lui de a ne transmite dragostea pentru disciplina pe care o predă ne 
stârnesc și mai mult interesul față de studiu.

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căreia sunteți student?
Fiecare dintre noi visează la o carieră în domeniul pe care l-a ales. Din punctul meu de vedere, studiul este 
cea mai  frumoasă cale prin care ne putem înplini acest vis. Este adevărat că nu e și cea mai simplă dar 
este calea care ne pregătește cel mai bine pentru viitor.

Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumită țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
Îmi doresc să devin un inginer desăvârșit, un bun proiectant în domeniul construcțiilor. Sunt conștientă că 
e nevoie  de multă muncă și perseverență, de profesorii noștri și mai ales de experiența dânșilor.



Student:  Antonie Teodor TRANTIE 
Specializarea: Măsurători terestre şi cadastru
Anul de studiu: III

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
Învăț pentru că așa m-a lăsat Dumnezeu şi pentru a găsi un loc de muncă mai ușor.

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căreia sunteți student?
Facultatea mi-a oferit șansa de a învăța să ma descurc singur în viață, dar și posibilitatea de a dobândi 
cunoștințe  noi prin programul de schimb de experiență Erasmus +.

Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumită țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
Țelul pe care l-am ales este de a-mi asuma fiecare decizie pe care o iau și de a continua să lucrez ceea ce 
îmi place.



Studentă:  Bianca Christine VIDICAN 
Specializarea: Măsurători terestre şi cadastru
Anul de studiu: IV

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
Pe parcursul celor 4 ani de facultate am invățat pentru a-mi dezvolta cunoştințele avute deja în domeniul 
de activitate, lucru care a dus la găsirea mult mai uşoară a unui loc de muncă.

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căreia sunteți student?
Facultatea mi-a oferit posibilitatea de a invăța şi de a pune in practică informațiile acumulate pe aparatura 
utilizată in domeniul de activitate, dar mi-a oferit şi posibilitatea de a participa, în cadrul diverselor 
proiecte,  la schimburi de experiență in alte țări.

Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumită țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
Tinta către care tind este de a deveni profesor universitar.



Student:  Dominiq Ludovic Alexander JAKAB
Specializarea: Inginerie civilă, limba engleză
Anul de studiu: II

Premiul: Locul I la concursul profesional științific studențesc de Rezistenta Materialelor „C. C. 
Teodorescu” - Faza Națională

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
Invăț pentru mine, pentru acumularea cunoştintelor şi pentru dezvoltarea mea profesională.

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căreia sunteți student?
Am avut oportunitatea să mă afirm pe plan profesional în cadrul Concursului Național de Rezistență a 
materialelor C.C. Teodorescu la care am participat.

Probabil v-ați stabilit, 
măcar orientativ, pașii pe care 
trebuie să îi urmați pentru a 
ajunge la o anumită țintă, în 
carieră. Care este ținta către 
care tindeți?
Mi-aş dori sa ajung cât mai sus 
în domeniul construcțiilor, să 
am posibilitatea să particip la 
execuția noilor tipuri de structuri.



Student:  Cătălin Victoraş  CIUCĂ
Specializarea: Inginerie civilă, 
Anul de studiu: II

Premiul: Locul II la concursul profesional științific studențesc de Rezistenta Materialelor „C. C. 
Teodorescu” - Faza Națională

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
Învăț pentru că îmi place Facultatea de Construcții, este foarte interesant ce se predă în cadrul acesteia şi, 
de asemenea, pentru note cât mai mari.

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căreia sunteți student?
Facultatea îmi oferă oportunitatea de a învăța bazele ingineriei civile, în special în construcții civile.

Probabil v-ați stabilit, 
măcar orientativ, pașii pe care 
trebuie să îi urmați pentru a 
ajunge la o anumită țintă, în 
carieră. Care este ținta către 
care tindeți?
Aş dori să profesez în cadrul unei 
firme de proiectare în construcții, 
după terminarea facultății.



Student:  Ovidiu Cristian TINCU
Specializarea: Inginerie civilă, 
Anul de studiu: II

Premiul: Locul III la concursul profesional științific studențesc de Rezistenta Materialelor „C. C. 
Teodorescu” - Faza Națională

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
Învăț pentru dezvoltarea competențelor care să mă ajute să-mi găsesc un loc de muncă în domeniu.

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căreia sunteți student?
Facultatea a organizat concursuri la care am putut să-mi testez competențele.

Probabil v-ați stabilit, 
măcar orientativ, pașii pe care 
trebuie să îi urmați pentru a 
ajunge la o anumită țintă, în 
carieră. Care este ținta către 
care tindeți?
Ținta spre care tind este un 
serviciu în domeniu, într-un 
mediu competitiv, onorabil şi 
plăcut.



Student:  Horia Dan FECHETE
Specializarea: Inginerie civilă, 
Anul de studiu: III

Premiul: Locul I Profesionale Carpatcement”, organizator Heidelbeerg România

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
Nu invăț nici pentru notă, nici pentru a ieşi in evidență, învăț deoarece doar astfel pot acumula informații 
ce îmi vor permite să fiu un inginer cât mai bun.

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căreia sunteți student?
Facultatea de Construcții mi-a oferit oportunitatea de a fi studentul unor profesori de la care am învățat 
multe informații utile. De asemenea, facultatea imi oferă oportunități foarte avantajoase pentru studiile 
de master.

Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumită țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
Ținta către care tind este aceea de a deveni un inginer constructor cât mai bine pregătit. Doresc să continui 
studiile urmând cursurile de master, şi apoi de doctorat.



Studentă:  Maria Daniela BISTRAE
Specializarea: Inginerie civilă, limba engleză
Anul de studiu: III

Premiul: Locul III Profesionale Carpatcement”, organizator Heidelbeerg România

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
În profesia pe care am ales să o practic în viitorul apropiat, este nevoie de o bună bază a cunoştințelor de 
inginerie civilă. Acesta este şi motivul pentru care incerc să obțin rezultate cât mai bune, care să reflecte 
noțiunile teoretice acumulate.

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căreia sunteți student?
Facultatea de Construcții, specializarea în limba engleză, consider că este o oportunitate de dezvoltare 
profesională, atât în țară, cât şi în străinătate. De asemenea, în cadrul acestei facultăți, am avut onoarea 
să cunosc adevărați ingineri, cu experiență, dar mai ales profesori extraordinari.



Student:  Domsa Filip
Specializarea: Inginerie civilă, 
Anul de studiu: III

Premiul: Locul III Profesionale Carpatcement”, organizator Heidelbeerg România

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
Învăț pentru dezvoltarea de competențe care sper să mă ajute la găsirea unui loc de muncă în domeniu.

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căreia sunteți student?
Facultatea de Construcții oferă mult mai multe oportunități față de ce gândeam eu în momentul când am 
ales această facultate, oferă posibilitate de muncă în cercetare, proiectare sau execuție în diferite domenii.



Facultatea de Electronică și Telecomunicații



Student: Marian-Lucian CIOROABĂ
Specializarea: Electronică Biomedicală
Anul de studiu: I Master
Media anuală: 10 

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
Pentru a răspunde la toate întrebările, sincer,  vreau să spun că încă de la început  am învățat  pentru mine,  
pentru dezvoltarea mea intelectuală şi profesională. Au fost şi cazuri în care am învățat doar pentru a 
promova examenul sau pentru a obține o notă bună.  Asta mi se întâmpla când unele materii nu erau pe 
placul meu, dar niciodată nu am susținut sau crezut că acestea  ar fi nefolositoare. Cu timpul am început 
să prind gustul electronicii şi tot ceea ce învățam, citeam  sau mă preocupa era pentru a-mi hrăni pofta 
de a cunoaşte mai mult, mai bine, mai în detaliu “fenomenele”  ce se petrec într-un circuit.
Toate acestea au venit ca o răsplată :  în primul rând că a născut o pasiune nouă în mine, în al doilea rând 
că drumul meu spre un loc de muncă bine căutat a devenit mai uşor şi totodată cu acestea au început să 
apară şi rezultatele pe plan şcola, dar şi legături mai strânse cu unii profesori.
                                                                                                  
Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căruia sunteți student?
Facultatea noastră, prin prisma ochilor mei şi a multor alte persoane, este una dintre cele mai bune 
facultăți din țară.  Oportunitățile oferite de această instituție au fost şi sunt numeroase, dar trebuie să 
şi profităm de ele. O să enumăr doar câteva, de care cred că mulți dintre noi am profitat :  mediul de 
învățare propice dezvoltării noastre profesionale (şi vreau să accentuez biblioteca de care dispunem, 
sălile de laborator bine dotate, profesorii foarte bine pregătiți, baza sportivă la un nivel foarte ridicat, 
oportunități de studii sau practică la companii multinaționale sau la alte universități din Europa) dar şi 
crearea drumului spre un viitor bun, foarte bun. 



Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumita țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
Ţinta pe care am stabilit-o, cu mult timp în urmă, este  aceea de a mă dezvolta cât mai mult pe plan 
profesional. Sunt conştient că nu am ajuns nici măcar la jumătatea drumului şi că mai am foarte multe de 
învățat. Cu toate acestea pot spune că sunt mulțumit de parcursul meu până acum: am un loc de muncă 
bun unde pot sa îmi continui drumul spre suces. Vreau să închei printr-un citat, dintr-o carte pe care o 
citesc acum , şi care pe mine m-a motivat: “Dimensiunea succesului tău este măsurată de puterea dorinței 
tale, de mărimea visului tău şi de cum gestionezi dezamăgirile pe drumul către succes”.



Studentă : Florina COJOCARU
Specializarea: Electronică şi Telecomunicaţii
Anul de studiu: I
Media anuală: 9.92 

  
De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
Nu învăț pentru note sau pentru a ieşi în evidență în fața profesorilor, învăț pentru a mă dezvolta personal, 
pentru acumularea cunoştințelor necesare în viitor la locul de muncă. 

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căruia sunteți student?
Oportunitățile pe care mi le-a oferit şi mi le oferă Universitatea Politehnica sunt multe, începând de la 
bursa sociala şi de merit, premiul pentru rezultatele obținute în anul anterior, facilitățile multiple, precum 
şi statutul foarte apreciat de a fi student al Politehnicii. 

Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumita țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
Mi-am stabilit deja paşii pentru a ajunge la ținta propusă în carieră, aceasta fiind reprezentată de 
obținerea unui loc de muncă, un job care să îmi ofere oportunitățile de a ajunge cât mai departe din 
punct de vedere profesional.



Studentă: Bianca Andreea Dumitrescu
Specializarea: Electronică Aplicată
Anul de studiu: III

Premiul : Locul I cu echipa la competiția „InGENIOUSly Continental”

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
Pentru că îmi place să învăț, de mică am fost învățată să învăț, pentru că dacă învăț voi ajunge departe. Şi 
acesta a fost primul principiu în familia noastră.
Tot odata învăț pentru  a-mi putea dezvolta competențele necesare care să mă ajute ca în viitor să-mi 
găsesc uşor un loc de muncă bine plătit în domeniul pe care l-am ales.  Notele pentru mine nu sunt un 
scop ci un fel de impuls  care mă fac să vreau mai mult sa învăț şi să dobândesc mai multe cunoştințe în 
domeniul pe care mi l-am ales.

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căruia sunteți student?
Facultatea mi-a oferit lucruri  care până în momentul să ajung la facultate doar visam şi mă întrebam 
cum se fac toate lucrurile ca împreună să meargă bine. Facultatea pune la dispoziția studentului diverse 
materiale necesare pregătirii acestuia precum şi o serie de laboratoare unde se poate aplica practic ceea 
ce se învață teoretic. Totodată există activități care pun în legătură studenții cu oameni care au învățat 
în această facultate şi acum sunt persoane de succes (Zilele Carierei). Şi acum la finalul a celor 4 ani de 
licență , nu regret alegerea făcută.

Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumita țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
Ţinta către care tind, este aceea să evoluez în domeniul pe care l-am ales şi poate că în viitor să-mi formez 
o echipă cu care să pot colabora.



 

Student: Cristina-Georgiana HAIDUCU
Specializarea: Electronică şi Telecomunicaţii
Anul de studiu: I
Media anuală: 9.92 

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
Învăț pentru a-mi dezvolta competențele care să mă ajute să găsesc un loc de muncă în domeniu,pentru 
a mă putea adapta cerințelor angajatorilor şi nu în ultimul rând învăț pentru că am convingerea că doar 
învătând poți să îți depăşeşti condiția. 

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căruia sunteți student?
Facultatea în cadrul căreia sunt student este poarta de care trebuie să trec pentru a-mi atinge țelul.Această 
poartă este o sursă inepuizabilă de oportunități,ca de exemplu:privilegiul de a învăta de la dascăli foarte 
bine pregatiți în domeniu,avantajul de a fi bine informat cu privire la cerintele pieții muncii,avantajul de 
a găsi un loc de muncă încă de pe băncile facultății dar şi multe alte avantaje care însumate nu pot decât 
să ne pregătească temeinic pentru meseria de inginer.

Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumita țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
Îmi doresc să dobândesc un bagaj de cunostințe bogat, în cei 4 ani de facultate iar mai apoi să îmi găsesc 
un loc de muncă care să răsplătească toată muncă depusă.



Student: Evelyn-Astrid LOVASZ
Specializarea: Electronică Aplicată
Anul de studiu: IV
Media anuală: 10 

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
Învăț pentru a-mi însuşi o cultură generală tehnică şi pentru a putea adapta cât mai bine la piața de 
muncă. Electronica este însă un domeniu “viu”, care evoluează rapid, motiv pentru care învățarea nu se 
sfârşeşte niciodată.

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căruia sunteți student?
Oportunitățile oferite sunt multiple: de la concursuri la proiecte organizate în parteneriat cu facultăți din 
străinătate. Însă cea mai frumoasă oportunitate a fost stagiul de practică în Dresda, Germania.

Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumita țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
Ţinta mea este să fiu un cercetător bun în domeniu, motiv pentru care m-am hotărât să îmi continui 
formarea academică prin ciclul de master şi, în final, şcoala doctorală.



 

Student: Florin-Adrian NISTOR
Specializarea: Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii
Anul de studiu: III
Media anuală: 9.76

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
O întrebare bună. Nu pot să spun că există un anume motiv pentru care învăț, dar pot să admit că banii 
de bursă te motivează într-o oarecare măsură în a învăța, chiar dacă suma primită este modică în raport 
cu efortul depus pentru a învăța la toate materiile, unele fiind într-o oarecare măsură inutile. În plus un 
alt motiv pentru care învăț este dorința de cunoaştere şi aici nu mă refer neaparat la ceea ce invățăm la 
facultate, ci la ceea ce invăț în timpul liber. Un alt motiv pentru care am invățat în primii ani la facultate, 
a fost dorința de a vedea dacă sunt cel mai bun la asimilarea unei cantiăți semnificative de informație, 
rezultatul fiind un categoric da. Mai mult pentru multe facultăți din străinătate un criteriu important 
pentru a fi admis la Master este reprezentat de media generală din perioada celor 4 ani de studii. 

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căruia sunteți student?
Habar nu am ce oportunități ieşite din comun mi-a oferit facultatea, dar presupun că nu prea multe. Aş 
putea să menționez faptul că alegând această facultate am reuşit să mă angajez la o companie, cu specific 
telecom.

Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumita țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
Nu am o țintă anume către care tind. Pot să spun că voi profita din plin de oporunitățile favorabile care 
se vor ivi.



Student: Andreea Corina TRUŞCĂ
Specializarea: Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii, engleză
Anul de studiu: III
Media anuală: 9.92

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
Învăț în primul rând pentru mine, pentru a mă autodepăşi şi a-mi demonstra că nimic nu este prea greu 
dacă încerci să înțelegi şi există un minim de interes.
Notele ajută, într-adevăr, la menținerea interesului şi motivează, dar nu văd în acestea motivul principal 
de a învăța.
Nu pot spune ca înăț pentru a ieşi în evidență în fața profesorilor, dar pot spune că învăț din respect pentru 
ei şi pentru mine. Consider că toate cunoştiințele şi competențele dobândite ajută la formarea mea, ca 
om, în primul rând, dar şi ca viitor inginer.

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căruia sunteți student?
Această facultate mi-a oferit multe oportunități, începand cu posibilitatea de a participa în numeroase 
proiecte, atât în cadrul facultății, cât şi în proiecte ce implică alte facultăți din Europa (ex. ProKaTim, 
Erasmus). De asemenea, există numeroase parteneriate între facultate şi companiile din domeniu, fapt 
ce m-a ajutat să iau parte in programe de practică, unde am putut să aplic cunoştiințele dobândite şi să 
acumulez experiență.
Nu în ultimul rând, poate cea mai mare oportunitate, este accea de a beneficia de un program de dublă 
diplomă după terminarea studiilor de licență, diploma de masterat în cadrul UPT şi diplomă de inginer 
de la Télécom Bretagne.

Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumita țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
Nu cred în impunerea unui țel nerealistic, dar totodată cred că stabilirea unei ținte te limitează într-un fel, 
astfel aleg să mă dedic carierei, să tratez cu seriozitate şi interes acest subiect şi să las timpul să decidă 
cât de departe voi ajunge.





Facultatea de Electrotehnică și 
Electroenergetică



Student: Breazu Alexandra
Specializarea: Ingineria Sistemelor Electroenergetice
Anul de studiu: IV

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor? 
Pentru obținerea unor competențe tehnice temeinice care să mă ajute să devin un bun profesionist în 
domeniul de activitate în care voi profesa după terminarea facultății.

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căreia sunteți student? 
Datorită tuturor cunoștințelor acumulate până în prezent la facultate, lucrez part- time în domeniul 
software/IT.

Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumită țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
Expertiza în domeniul electrotehnic și electroenergetic, mai ales pe partea de automatizări ale sistemelor 
electroenergetice.



Student: Lupu Marius
Specializarea: Electrotehnică
Anul de studiu: III

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor? 
Învăț din pasiune pentru tehnică și pentru dezvoltarea de competențe în domeniu.

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căreia sunteți student? 
Facultatea îmi oferă posibilitatea de a alege dintr-o gamă variată de domenii în care să lucrez (automotive, 
instalații electrice, electronică, etc.), precum și oportunitatea de a studia și a face practică de vară în 
străinătate.



Student: Martin  Adrian-Daniel
Specializarea: Electrotehnică şi electronică de putere
Anul de studiu: I Master

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor? 
Învăț pentru dezvoltare personală și motivat de dorința de a cunoaște.

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căreia sunteți student? 
În situația mea, facultatea, prin intermediul unor profesori, mi-a oferit posibilitatea de a lucra într-un 
laborator de cercetare pe diverse teme; mi-a oferit prosibilitatea de a avea profesori foarte bine pregătiți, 
recunoscuți internațional; mai mult, specializarea Inginerie Electrică mi-a oferit posibilitatea de a mă 
angaja la unele firme cu renume din Timișoara.

Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumită țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
Din punct de vedere profesional, ținta aleasă constă în realizarea unei afaceri personale cu activitate în 
domeniul electrotehnic.



Student: Plotenco Vladislav
Specializarea: Electroenergetică
Anul de studiu: III

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor? 
Învăț pentru dezvoltarea competențelor necesare unui loc bun de muncă.

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căreia sunteți student? 
Am avut posibilitatea să merg în Franța cu programul de studii Erasmus, unde am dobândit o mare 
experiență în domeniul electroenergetic, am cunoscut o cultura nouă, oameni noi și am văzut diferențele 
sistemului de educație din România și Franța.

Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumită țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
Vreau să am propria afacere în domeniul electroenergetic și să dau posibilitate tinerilor studenți să învețe 
mai bine domeniul electroenergetic din practică.



Student: Biba Diana-Raluca
Specializarea: Electrotehnică și Electronică de putere
Anul de studiu: II Master

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor? 
Un citat care pentru mine reprezintă un ghid de viață spune: ”Trăiește ca și cum ai muri mâine, Învață ca 
și cum ai trăi veșnic”.  Învățatul are rolul de a creiona  personalitate, verticalitate și performanță. Acestea 
sunt în mare ”motivele” pentru care eu am învățat, învăț și voi învăța.

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căreia sunteți student? 
Încă din anul 3 am aplicat pentru programul de internship în cadrul companiei Continental Automotive, 
apoi am realizat lucrarea de licență tot în colaborare cu firma. În prezent, lucrez ca și hardware developer 
engineer în cadrul Departamentului Powertrain Transmission.

Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumită țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
Ca şi țintă în ceea ce privește performanța profesională ar fi hardware EMC specialist for automotive: 
transmission control units.



Student: Filip Iulia
Specializarea: Conducerea Sistemelor Electroenergetice
Anul de studiu: I Master

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor? 
Pe parcursul acestor ani am învățat pentru dezvoltarea cunoştințelor în cât mai multe domenii astfel încât 
la finele facultății să am şanse cât mai mari de angajare.

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căreia sunteți student? 
Profesori pregătiți

Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumită țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
Implinire profesională şi familială.



Student: Hulea Dan – Cornel
Specializarea: Electrotehnică și Electronică de Putere
Anul de studiu: II Master

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor? 
Motivul principal pentru care învăț este acela că asta este „meseria” studenților să învețe. În plus, mediul 
în care studiem ne recompensează pentru rezultate bune la învățătură, cu burse, beneficii la cămine, cu 
laude sau prin recunoștința celorlalți și asta întărește dorința studenților de a învăța. În mod evident, 
cunoștințele dobândite ajută pentru găsirea unui loc de muncă, dar ajută și pentru cultivarea unei pasiuni 
în domeniul tehnic.

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căreia sunteți student? 
Facultatea în cadrul căreia sunt student m-a ajutat, prin intermediul cadrelor didactice, să mă integrez 
în colectivul acesteia încă din primul an. Prin intermediul concursului „Inteligent Electricity Generation” 
organizat de facultatea noastră, mi s-a oferit accesul într-unul din laboratoare pentru a lucra la diverse 
proiecte. Aici am putut sa pun în aplicare ceea ce învățam teoretic și asta a însemnat foarte mult pentru 
pregătirea mea. Mai târziu, am avut ocazia să lucrez la proiecte mai serioase, iar lucrarea mea de licență 
a făcut parte chiar dintr-un proiect de cercetare. Actualmente, lucrez tot în cercetare mulțumită cadrelor 
didactice de la această facultate, mulțumită în special domnului Prof. Dr. Ing. Muntean Nicolae.

Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumită țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
Dorința mea este de a continua cu doctoratul în cadrul facultății, pentru ca mai apoi să continui cu o 
carieră didactică, dacă este posibil. Pașii pe care ar trebui să îi urmez pentru acest lucru sunt bine stabiliți, 
după terminarea masteratului o să trebuiască să mă înscriu la doctorat și apoi să am activitate în cercetare 
pentru a obține rezultate bune.



Student: Vitan Liviu Dănuț
Specializarea: Electrotehnică și Electronică de Putere
Anul de studiu: I Master

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor? 
Eu văd învățatul ca o investiție în mine și pe care o amortizez în viitor prin cunoștințele acumulate și astfel, 
ușurința de a obține un loc de muncă.  

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căreia sunteți student? 
Încă din primul an, datorită concursului „Inteligent Electricity Generation”, am avut acces la unul din 
laboratoarele facultății de cercetare dotate cu tehnologie modernă pentru a-mi pune în aplicare atât 
ideile mele, cât și informațiile teoretice predate la curs. Cu timpul, am primit proiecte mai mari, printre 
care se numără și proiectul de licență pe baza căruia am scris un articol acceptat de JEE,  “DOUBLE STATOR 
WINDING INDUCTION GENERATOR FOR RENEWABLE ENERGY CONVERSION SYSTEMS”.

Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumită țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
După terminarea studiilor de masterat vreau să continui aprofundarea în ciclul de doctorat, iar apoi să 
lucrez în proiectare în domeniul electronicii de putere. Dacă timpul îmi permite, aș dori să îmi continui 
visul din adolescență de a deveni pilot de raliu, lucru fundamentat prin faptul că am făcut karting timp 
de peste 10 ani.





Facultatea de Inginerie din Hunedoara



Student: Andrei-Nicolae VAIDA
Specializarea: T.I.I.E
Anul de studiu: I Master
Premiul: ITEC-ROBOTEC, locul I

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
Pentru dezvoltarea de competenţe care să mă ajute să mă dezvolt în domeniu mai uşor.
                                                                                                  
Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căruia sunteți student?
Facultatea mi-a oferit în decursul celor patru ani posibilitatea de a face practică în cadrul unor firme din 
cadrul căreia am avut de învăţat.

Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumita țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
În urma unor recomandări a domnilor profesori am fost stabilit pe plan profesional în cadrul unei firme în 
Timișoara, lucrând în domeniul în c are am terminat.



Studentă : Alexandru TILIUŢĂ 
Specializarea: T.I.I.E
Anul de studiu: II Master
Premiul:  ITEC-ROBOTEC, locul I

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
Pentru dezvoltarea de competenţe care să mă ajute să-mi găsesc un loc de muncă in domeniu mai uşor.

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căruia sunteți student?
Facultatea în cadrul căreia sunt student mi+a oferit oportunitatea de a studia anumite dişcipline 
importante pentru viitoarea mea carieră. De altfel, în cadrul facultăţii am găsit exemple în unii dintre 
profesorii mei, lucrul care mă stimulează să mă autodepăşesc zi de zi. 
 
Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumita țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
Consider că şi în carieră, ca şi în viaţă, pentru aţi atinge obiectivul ai nevoie de multă ambiţie şi muncă. 
Uitându-mă în trecutul meu ca student, am văzut o evoluţie de la un an la altul fapt care mă incurajează 
să cred că în acest ritm o să ajung să pun în aplicare ce am învăţat în aceşti ani. În concluzie ţinta mea 
în carieră este să fac ceea ce am învăţat .Momentan lucrez ca şi inginer IT în cadrul unei firme din Deva.



Studentă: Alina SUCIONI 
Specializarea: Inginerie Electrică şi Calculatoare 
Anul de studiu: I
Media anuală: 9,85

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
Pentru dezvoltarea de competenţe care să mă ajute să îmi găsesc un loc de muncă în domeniu mai uşor.

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căruia sunteți student?
Consider că această facultate oferă condiţii optime de educaţie, asigurându-mi a competenţelor ce stau 
la baza formării şi iniţierii noastre ca viitori ingineri ăn domeniul ales.

Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumita țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
Personal, nu mi-am stabilit, încă un scop clar pe care sa îl urmez în carieră, dar consider că este important 
să găsesc un loc de muncă în domeniu, unde să pot pune în practică cunoştinţele dobândite şi să 
acumulez experienţa necesară unui bun inginer.



Student: Alina-Corina BĂTUCĂ 
Specializarea: Informatică Industrială 
Anul de studiu: II
Media anuală: 9,64

 
De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
Învăţ pentru a-mi dezvolta competenţele care să mă ajute să găsesc un loc de muncă în domeniu,pentru 
a mă putea adapta cerinţelor angajatorilor şi nu în ultimul rând învăţ pentru că am convingerea că doar 
învătând poţi să îţi depăşeşti condiţia. 

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căruia sunteți student?
În primul rând, familiarizarea cu sistemul economiei de piaţă. În al doilea rând totalitatea cunoștinţelor 
de-a lungul celor doi ani mă vor ajuta la găsirea unui loc de muncă.

Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumita țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
Ca şi profesie după terminarea studiilor m-ar interesa: manager de proiecte, web designer.



Student: Diana Ioana JOLTVINSCHI MĂRGĂRIT 
Specializarea: Informatică Industrială
Anul de studiu: III
Media anuală: 10

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
Învăţ pentru a-mi însuşi o cultură generală tehnică şi pentru a putea adapta cât mai bine la piaţa de 
muncă. Electronica este însă un domeniu “viu”, care evoluează rapid, motiv pentru care învăţarea nu se 
sfârşeşte niciodată.

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căruia sunteți student?
Oportunitatea de cunoaştere în domeniul informaticii. Am ales această facultate, deoarece profilul ales 
de mine este căutat pe piaţa muncii.

Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumita țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
După terminarea licenţei doresc să îmi continui studiile  în cadrul acestei facultăţi , după care aspir la 
un loc de muncă renumerat pe baza studiilor avute. Informatica fiind un domeniu foarte vast doresc să 
aprofundez la locul de muncă teoria învăşată în facultate. 



Studentă: Gina PASCU                                               
Specializarea: Inginerie economică în industria chimică și de 
materiale
Anul de studiu: III
Media anuală: 9,71

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
Învăţ pentru a-mi dezvolta competenţele care să mă ajute să găsesc un loc de muncă în domeniu.

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căruia sunteți student?
Facultatea de Inginerie Hunedoara mi-a oferit oportunitatea de a studia într-un mediul academic, dar și 
de a-mi îmbunătăţi cunoștinţele tehnice și de a dobândi unele noi.

Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumita țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
Pe viitor îmi doresc să ocup un post de inginer unde să pot să pun în practică cunoștinţele dobândite și să 
îmi pun bazele unei cariere de succes.



Student: Radu-Sorin IOVĂNESC                                
Specializarea: Master TIIE 
Anul de studiu: I
Media anuală: 9,62

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
Învăţ pentru dezvoltarea mea personală și pentru a-mi dezvolta competenţele care să mă ajute să găsesc 
un loc de muncă în domeniu. 

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căruia sunteți student?
Facultatea de Inginerie Hunedoara îmi oferă oportunităţi de dezvoltare intelectuală.

Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumita țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
Deocamdată pașii sunt necunoscuţi și ţinta este foarte departe. 



Studentă: Loredana-Alexandra GRĂDINARU          
Specializarea: Master IMDDIM 
Anul de studiu: I
Media anuală: 10

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
Învăţ pentru a-mi dezvolta competenţele care să mă ajute să găsesc un loc de muncă în domeniu.

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căruia sunteți student?
În cadrul facultăţii am avut oportunitatea de a participa la diferite activităţi didactice și de cercetare.

Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumita țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
Pe viitor îmi doresc să ocup funcţia de inginer într-o multinaţională.





Facultatea de Management
în Producție și Transporturi



Concursuri în echipă – Crețu Ionela Cristina și Paraschiv Sergiu Ioan

Student: Crețu Ionela Cristina
Specializarea: Inginerie Economică în Domeniul Electric, Electronic 
și Energetic
Anul de studiu: III

Premiul I, CERC ȘTIINȚIFIC STUDENȚESC în Domeniul Inginerie și Management “Prof.Univ.Dr.Ing 
Moise Tuturea”, organizat de Universitatea “Ovidius” din Constanța și Academia Navală “Mircea 
cel Bătrân” Constanța

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
În cursul celor 3 ani am învățat pentru a-mi dezvolta competențele care mă vor ajuta să îmi găsesc un loc 
de muncă în domeniul ales. De asemenea,  la începutul facultății mi-am propus să mă focusez doar pe 
lucrurile de un adevărat interes pentru mine.

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căreia sunteți student?
Facultatea de Management în Producție și Transporturi, de-a lungul celor 3 ani, mi-a oferit o  mulțime 
de oportunități. Printre acestea, țin să precizez o primă oportunitate legată de Liga Studenților FMPT care 
m-a ajutat la dezvoltarea mea personală și nu numai.
De asemenea, o altă oportunitate este faptul că am putut participa la concursuri și astfel, am ajuns să 
interacționez cu diferite persoane.
Și poate cea mai mare oportunitate oferită de facultate ține de firmele pe care le aduce facultatea pentru 
a face practică în anul 3. Astfel, cu ajutorul facultății, am ajuns să lucrez, în prezent, într-o multinațională.



Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumită țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
Pe termen scurt, îmi doresc să învăț la un nivel excepțional limba engleză și, de asemenea, să  finalizez 
ciclul licență.
Pe termen mediu, îmi doresc să excelez la locul de muncă actual. Când spun să excelez mă refer la faptul 
că vreau să învăț toate tool-urile pe care departamentul le folosește, dar și să înțeleg întreg procesul din 
firmă.
Pe termen lung, după terminarea masteratului, aș vrea să lucrez în domeniul Resurselor Umane și pentru 
acest lucru o să merg la diferite cursuri specifice acestuia, și, de asemenea, voi începe să învăț  limba 
germană.



Student: Paraschiv Sergiu Ioan
Specializarea: Inginerie Economică în Domeniul Electric, Electronic 
și Energetic
Anul de studiu: III

Premiul I, CERC ȘTIINȚIFIC STUDENȚESC în Domeniul Inginerie și Management “Prof.Univ.Dr.Ing 
Moise Tuturea”, organizat de Universitatea “Ovidius” din Constanța și Academia Navală “Mircea 
cel Bătrân” Constanța

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
Învăț pentru că e calea cea mai corectă de a progresa; așa cum se zice: „Investiția în tine însuți este cea mai 
bună investiție pe care o vei face vreodată.„
E foarte important că de mic am știut să îmi fixez scopuri și să lupt pentru a mi le îndeplini, unul dintre 
ele fiind să învăț constant.

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căreia sunteți student?
Fiind student la Facultatea de Management în Producție și Transporturi, am avut posibilitatea să cunosc 
și să experimentez multe aspecte ce s-au transformat ulterior în oportunități. Rând pe rând, am putut să 
devin șef de an, membru și vicepreședinte al Ligii Studenților Facultății de Management în Producție și 
Transporturi, și, nu în ultimul rând, student consilier în cadrul acestei instituții. Am avut posibilitatea de a 
învăța de la profesori extraordinari, nu doar din punct de vedere profesional, ci și spiritual. Persoane care, 
fără să știe, au reușit să își pună amprenta asupra mea ca om, și pentru asta le sunt recunoscător.
Am reușit să particip la concursuri, dar și să beneficiez de training-uri gratuite susținute de profesori 
renumiți din străinătate.



Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumită țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
În linii mari, știu unde îmi doresc să ajung și consider că prin toate acțiunile întreprinse până în prezent, 
sunt pe drumul cel bun. Am dorit mereu să îmi asum responsabilitate și prin tot ce realizez, să las ceva 
în urma mea, astfel, am ajuns să lucrez într-o multinațională și pot afirma că „secretul succesului este 
constanta scopului”. 



Student: Dragotă Paula Diana
Specializarea: Inginerie Economică în domeniul Electric, Electronic 
și Energetic
Anul de studiu: III

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
Am învățat bine în aceşti ani pentru dezvoltarea mea, atât personală, cât şi profesională. Consider că o să 
mă ajute mult pe viitor aceste informații pe care le-am dobândit şi o să îmi favorizeze găsirea locului de 
muncă dorit de mine. Totodată, şi bursa oferită de UPT studenților cu medii mari este un lucru care m-a 
motivat şi m-a ajutat în viața de student.

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căreia sunteți student?
Facultatea de Management în Producție şi Transporturi mi-a oferit, în primul rând, oportunitatea de a 
învăța, mi-a oferit profesori competenți şi foarte bine pregătiți de la care am avut de învățat multe lucruri 
folositoare.
În anul III de facultate ne-a oferit şansa de a face practică în unele din cele mai cunoscute companii din 
România, prin cadrul convențiilor dintre firme şi facultate, ceea ce ne-a ajutat să ne facem o părere despre 
ce înseamnă să lucrezi.

Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumită țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
Nu pot să spun că sunt decisă 100% în legătură cu ceea ce vreau să fac după terminarea facultății. La 
început, o să lucrez în cadrul unei companii, însă în viitorul mai îndepărtat aş dori să îmi deschid propria 
afacere.



          

Student: Linul Savetuca Cristina
Specializarea: Inginerie Economică în domeniul Electric, Electronic 
și Energetic
Anul de studiu: III

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
În primul rând, am învățat pentru dobândirea de cunoștințe și informații necesare găsirii unui loc de 
muncă într-o companie multinațională. În al doilea rând, bursa oferită de UPT studenților cu medii mari 
m-a motivat să fiu mereu în vârful piramidei.

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căreia sunteți student?
Facultatea la care studiez mi-a oferit oportunitatea de a învăța și a mă dezvolta atât în domeniul 
ingineresc, cât și cel economic. Am avut parte de profesori bine pregătiți profesional care m-au îndrumat 
pe parcursul acestor ani, aceștia apreciind studenții silitori și dornici de a învăța lucruri noi.

Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumită țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
Pentru început, după terminarea facultății, o să lucrez în cadrul unei companii, iar cand voi avea posibilitate 
financiară îmi voi întemeia propria afacere.    



Student: Șehabi Nadia 
Specializarea: Inginerie şi Management
Anul de studiu: II

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
Învăț pentru dezvoltarea mea personală şi deoarece tind ca ceea ce fac să fie bine făcut și cu seriozitate.

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căreia sunteți student?
În cadrul Facultății de Management în Producție și Transporturi, am avut oportunitatea de a învăța de 
la profesori foarte bine pregătiți care m-au motivat şi m-au determinat să mă pregătesc şi mai bine în 
domeniul ales. Am avut şi ocazia de a vizita firme cu diferite specialități, care au avut un impact mare 
asupra deciziei alegerii specializării.

Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumită țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
Acum, ținta mea este să profit cât mai mult de anii de studenție pentru a acumula şi dobândi cât mai 
multe cunoştințe în domeniu, pentru ca la terminarea facultății să mă simt pregătită pentru începerea 
unei cariere de success. 



Student: Mircov Zorița
Specializarea: Administrație Publică
Anul de studiu: II

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
Învăț pentru că așa am fost sfătuită de acasă, încă de la început. Pe parcurs, am conștientizat că învățatul 
îmi aduce numai foloase. Astăzi, mă declar mai bogată spiritual și intelectual datorită învățatului.

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căreia sunteți student?
Facultatea aleasă îmi oferă cele mai multe posibilități pentru o carieră de succes, deoarece domeniul 
administrației publice cuprinde mai multe ramuri pe care mă pot axa: drept, politică sau economie, iar 
profesorii sunt excepționali.

Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumită țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
Deși la început îmi doream să fiu politician, pe parcurs, planurile mele au luat o altă cale. Acum sunt 
profesor (necalificat) de Economie și Educație Antreprenorială (Liceul Teoretic Dositei Obradovici). De 
asemenea, mi-ar plăcea să ocup un post în domeniul militar. 



Student:   Păcurar Adela Antoanela                    
Specializarea: Ingineria şi Managementul Competitivităţii
Anul de studiu: I Master

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
Învăț pentru dezvoltarea personală, în scopul de a putea să îmi dezvolt o carieră de succes în domeniul 
în care lucrez.

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căreia sunteți student?
În cadrul Facultății de Management în Producție și Transporturi am avut ocazia de a învăța de la profesori 
cu experiență în domeniu, de la invitați care au venit să ne expună povestea carierei lor, cu pașii pe care au 
trebuit să îi parcurgă, iar în perioada licenței, am avut ocazia de a merge în practică cu ajutorul facultății, 
în compania ContiTECH Timișoara, urmând ca mai apoi, pentru dezvoltarea lucrării de licență, să lucrez 
într-un program de internship în cadrul companiei Continental Automotive Timișoara.

Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumită țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
Pentru moment, ținta către care tind este de a mă dezvolta în domeniul calității în industria automotive, 
de a învăța care sunt modurile de îmbunătățire și prevenție, având, astfel, oportunitatea de a crește în 
grad.



Facultatea de Mecanică



Student: Bumbac Emanuel Florin
Specializarea: Inginerie Mecanică
Anul de studiu: II
PREMIUL  II, M.E.C.T, Diploma de MERIT-ASTR, Premiul Special IOSIF 
HAJDU, la faza națională a concursului de rezistența materialelor 
C.C.TEODORESCU

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
Învăț pentru a acumula cât mai multe cunoștințe din domeniul ales. Desigur, toate sunt pentru a-mi găsi 
un loc de muncă în domeniu, un loc de muncă la care să mă acomodez ușor și să îmi și placă în același 
timp. Altfel nu ar merita efortul.

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căreia sunteți student?
În cei 2 ani de studiu de până acum facultatea mi-a oferit oportunitatea de a cunoaște oameni noi, locuri 
noi și de a participa la diverse activități curriculare și extracurriculare. Totuși, cea mai importantă facilitate 
care mi-a fost oferită a fost aceea de a mă pregăti în domeniile pe care doresc să mă axez după absolvire.

Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumită țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
Am ales să îmi fac studiile la această facultate pentru că îmi place să lucrez cu utilaje de prelucrare a 
materialelor și să studiez comportarea acestora la diverse solicitări și temperaturi, deci îmi doresc să 
continui să fac asta după absolvire. Un posibil țel după absolvirea facultății ar fi găsirea unui loc de muncă 
pentru care să îmi facă plăcere să mă trezesc dimineața.



Student: Falk Alexandru
Specializarea: Inginerie Mecanică Avansată
Anul de studiu: I Master

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
Învîț pentru a mă forma și dezvolta din punct de vedere profesional, ceea ce îmi va asigura pe viitor un 
loc de muncă sigur.

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căreia sunteți student?
Facultatea mi-a oferit oportunitatea de a participa la diferite competiții/concursuri și afirmarea pe plan 
profesional.

Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumită țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
Doresc să devin un profesionist în domeniul pentru care am învățat până în momentul de față pe parcursul 
facultății.



Student: Krausz Tamas
Specializarea: Inginerie Mecanică
Anul de studiu: III
Premiul I, la faza națională a concursului de rezistența materialelor 
C.C.TEODORESCU, 2014

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
Învăț ca să mă dezvolt, să aprofundez științele inginerești, să dobândesc cunoștințele de care voi avea 
nevoie în viitoarea carieră de inginer mecanic.

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căreia sunteți student?
În primul rând, facultatea ne oferă oportunitatea de a învăța. Consider această oportunitate ca fiind cel mai 
important lucru de care un student poate să beneficieze. Cadrele didactice, dotările din laboratoare stau 
la dispoziția studenților, depinzând totul doar de interesul acestora, cât de mult își doresc ei aprofundarea 
științelor inginerești.
În al doilea rând, tot legat de oportunitatea de a învăța, facultatea, uneori colaborând cu firme din 
domeniul tehnic, ne oferă posibilitatea participării la diferite concursuri, cum ar fi Concursul de Rezistența 
Materialelor C.C.Teodorescu, concursuri care, din nou, contribuie foarte mult la însușirea cunoștințelor 
inginerești, și care asigură studenților avantaje mari privind găsirea unor locuri de muncă după terminarea 
facultății.
În plus, o altă oportunitate oferită este înființarea organizațiilor studențești, organizații la care studenții se 
pot implica, și care au ca scop ca studenții să se cunoască mai bine, și din alte puncte de vedere ca cel de 
la cursuri, să se formeze prietenii, relații amicale, amintiri frumoase de studenție.

Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumită țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
Ținta mea este să ajung un inginer mecanic bun, apreciat și respectat în carieră, să îmi găsesc un loc de 
muncă care să mă ajute să mă pot dezvolta și mai mult în domeniul ingineresc, un loc de muncă la care 
să mă duc în fiecare zi cu drag și o carieră profesională pe care să o desfășor cu pasiune.



Student: Micota Dan Ionel
Specializarea: Inginerie Mecanică
Anul de studiu: III
Premiul I, la faza națională a concursului de rezistența materialelor 
C.C.TEODORESCU, 2014

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
Învăț pentru dezvoltarea competențelor care să mă ajute să îmi găsesc un loc de muncă mai ușor, în 
domeniu.

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căreia sunteți student?
Facultatea în cadrul căreia sunt student mi-a oferit numeroase posibilități de dezvoltare profesională și 
personală prin concursuri prestigioase, locale și naționale, simpozioane și stagii de practică în domeniul 
meu de interes.

Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumită țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
Ținta către care tind este găsirea unui loc de muncă în proiectare, ca și inginer, și, de asemenea, continuarea 
studiilor la master și poate chiar și doctorat, tot în cadrul Universității Politehnica Timișoara.



Student: Miklos Zoltan
Specializarea: Știinţe Aplicate - Inginerie Medicală
Anul de studiu: II
PREMIUL I, M.E.C.T Premiul Special al Universității Transilvania 
Brașov, Premiul Special LAZĂR BOLEANȚU, la faza națională a 
concursului de rezistența materialelor C.C.TEODORESCU

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
Învăț întrucât mi se par interesante materiile și subiectele, dar și pentru că eu consider că mă vor ajuta în 
formarea mea profesională. 

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în 
cadrul căreia sunteți student?
Facultatea de Mecanică mi-a oferit șansa de a studia 
un domeniu de viitor (Inginerie Medicală) și ocazia de 
a lucra în cadrul companiei Continental.

Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii 
pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la 
o anumită țintă, în carieră. Care este ținta către 
care tindeți?
Ținta mea este terminarea facultății și constuirea unei 
cariere de succes. 



Student: Opincă Paul
Specializarea: Mecatronică și Robotică
Anul de studiu: I

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
Mi-a placut să învăț și am vrut să dau tot ce am mai bun în educație, aceasta fiind o “investiție pe termen 
lung”. Am învățat fiindcă, în sfârșit, am găsit răspunsuri mai ample la întrebarea “De ce?”, răspunsuri care 
mă ajută să înțeleg lucrurile dincolo de simpla lor aparență. De asemenea, am fost și sunt fascinat de 
posibilitatea de a folosi cunoștințele dobândite în practică, de a le pune în mișcare, de a le da un “trup”. 

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căreia sunteți student?
Facultatea mi-a oferit cadrul în care să pot acumula în fiecare zi cunoștințe noi și posibilitatea de a le 
dezvolta și ințelege mai bine pe cele deja dobândite.

Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumită țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
Vreau să devin un bun mecatronist fiindcă sunt pasionat de acest domeniu și sper să găsesc, prin 
intermediul facultății și cu ajutorul lui Dumnezeu, un loc de muncă în care să îmi pun în practică pasiunea. 



Student: Stahie Alexandru – Daniel
Specializarea: Implanturi, proteze și evaluare biometrică
Anul de studiu: I Master

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
Învățatul, așa cum este el împământenit în sistemul educațional de la noi, nu a fost o prioritate, așa că 
m-am bazat tot timpul pe reținerea unor elemente de bază. Pentru restul,  există literatură de unde se 
poate prelua toată informația necesară. Notele au jucat rolul lor, unul secundar, pentru anumite beneficii 
ulterioare. O parte din ceea ce am studiat în domeniu și-a găsit aplicabilitate în stagii de practică și 
voluntariat, dar pentru un loc de muncă stabil e necesară experiența.

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căreia sunteți student?
Facultatea oferă destule oportunități celor interesați. Nu am profitat eu la maxim de ceea ce mi se oferea, 
dar unde mi-am dorit să ajung la un moment dat, am ajuns pentru că nu s-a pus problema să nu existe 
suport din partea conducerii și a personalului facultății.

Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumită țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
Ținta în carieră clar există: voi lucra în domeniul pe care l-am studiat, fie că e vorba de proiectare, aplicații 
tehnice, sau poate chiar cercetare. Nu am un plan, iar pașii pe care îi voi urma vor fi de bebeluș, mărunți 
și stângaci, dar în direcția aleasă.



Student: Topciov Alexandra Elena
Specializarea: Mecatronică
Anul de studiu: II
Premiul II , M.E.C.T, Diploma MERIT-AGIR, Premiul Special IOSIF 
HAJDU, la faza națională a concursului de rezistența materialelor 
C.C.TEODORESCU

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
Învăț deoarece materiile și subiectele mi se par interesante, dar și pentru că, cred că mă vor ajuta în 
formarea mea profesională.

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căreia sunteți student?
Facultatea de Mecanică mi-a oferit șansa de a studia un domeniu de viitor (Mecatronică și Robotică) și 
ocazia de a lucra la firma Continental, unde aplic ceea ce am învățat, dar și aprofundez câteva din cursurile 
pe care le-am urmat.

Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumită țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
Ținta mea este urmarea masterului Sisteme Robotice cu Inteligență Artificială și  găsirea unui job în acest 
domeniu la firma DeepMind.



Student: Vălean Cristina
Specializarea: Știinţe Aplicate- Inginerie Medicală
Anul de studiu: II
Premiul de Excelență, Premiul Special IONEL DOBRE, la faza 
națională a concursului de rezistența materialelor C.C.TEODORESCU

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
Învăț pentru a îmi îmbogăți cunoștințele în domeniul pe care l-am ales pentru viitorul meu. Învăț pentru 
că îmi dau seama că nu pot ajunge un bun inginer fără a avea cunoștințele necesare. Învăț pentru mine. 
Învăț pentru că îmi place.

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căreia sunteți student?
Facultatea în cadrul căreia sunt studentă mi-a oferit oportunitatea de a-mi dezvolta cunoștințele într-un 
mod relativ simplu, atât datorită modului de predare, cât și a felului de interacțiune a profesorilor cu 
studenții. De asemenea, am putut participa la diferite concursuri studențești, am putut vizita diferite 
companii în cadrul orelor de practică, iar anul acesta am și urmat un stagiu de practică de vară în cadrul 
uneia dintre ele.

Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumită țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
Momentan, ținta cea mai apropiată pe care o am este de a deveni un bun inginer, urmând ca ulterior, să 
decid ceea ce voi face mai departe pentru viitorul meu profesional.



Student: Matei Larisa Georgiana
Specializarea: Știinţe Inginereşti Aplicate
Anul de studiu: I

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
Eu învăț pentru dezvoltarea de competențe care să mă ajute să îmi găsesc un loc de muncă mai ușor în 
domeniul în care studiez.

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căreia sunteți student?
Facultatea în cadrul căreia sunt studentă mi-a oferit diferite oportunități. Unele dintre acestea sunt: 
schimbul de experiență în cadrul unor proiecte, cunoașterea unor oameni noi, precum și interacțiunea 
cu aceștia.

Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumită țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
Ținta către care tind este de a avea un job bazat pe ceea ce studiez în facultate, de a-mi dezvolta abilitățile 
și modul de gândire cât mai mult.





Facultatea de Științe ale Comunicării



Studentă: Victoria- Paraschiva DEBUCEAN
Specializarea: Traducere şi interpretare
Anul de studiu: I
Media anuală: 9,84

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
Învăț în primul rând pentru dezvoltarea mea personală. Consider că fiecare persoană trebuie să aibă o 
ținta în viată asta, un scop pentru care muncește. Acumularea cat mai multor cunoștințe îmi permite 
lărgirea orizonturilor, dar perfecționarea intra-un anumit domeniu mă ajuta a găsi mai ușor un loc de 
munca.

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căruia sunteți student?
Facultatea la care sunt studenta mi-a oferit oportunitatea de a intra în contact cu specialiști in traductologie 
din întreaga lume prin intermediul conferințelor internaționale și a seminațiilor științifice. Totodată, îmi 
oferă posibilitatea de a mă specializa atât ca traducător cat și ca interpret. În primul an de studenție m-am 
implicat în organizare Zilelor Carierei Ediția a VI-a, fiind responsabila de monitorizare presei, fapt ce mi-a 
dezvoltat abilitățile de comunicarea.

Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumita țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
Daca în prezent stăpânesc bine limba engleză, germană și spaniolă, pe viitor îmi doresc să studiez limba 
chineză. În zilele noastre, China este o putere economică la nivel mondial. Sunt de părere că pe viitor 
cunoașterea chinezei mă va avantaja, fiindcă aceasta țară este într-o continua dezvoltare, iar cunoscătorii 
acestei limbi sunt foarte rari.



Student: Vlad MĂRĂZAN
Specializarea: Traducere şi interpretare
Anul de studiu: I
Media anuală: 9,84

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
Consider că învățătura alături de comportament reprezintă cele mai importante lecții pe care poate un 
om să le însușească. Nu se învață pentru note, nici pentru ca să produci invidie din partea altor persoane, 
ci se învață pentru a avea o carieră de succes. Notele reprezintă o apreciere generală a unui cadru didactic, 
iar acestea sunt benefice pentru a ne motiva, pe de-o parte să învățăm în continuare, iar pe de altă parte, 
să creștem în valoare.
În concluzie, eu învăț pentru a-mi însuși competente care îmi vor fi de ajutor in viitor.

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căruia sunteți student?
Facultatea de Științe ale Comunicării reprezintă o alegere inspirată pentru persoanele care sunt interesate 
atât de cunoașterea limbilor străine. cât si de însușirea unor cunoștințe din ramura tehnicii. Personal, 
consider ca informațiile dobândite în cadrul acestei facultăți îmi vor fi de folos în viitoarea mea carierea, 
pilot de linie. 

Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumita țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
Datorită faptului că doresc să devin pilot de linie la o companie aeriană dintr-o țară germanofonă, mi-
am stabilit din timp țintele și parcursul profesional. După finalizarea studiilor de licență, voi pleca la 
Viena pentru a studia ingineria sistemelor de propulsie în cadrul unui program de masterat sub egida 
Universității Tehnice din Viena. Deoarece am fost îndrumat și sprijinit de diferiți specialiști din Austria 
și România, m-am hotărât sa îmi desăvârșesc cariera academică printr-un doctorat axat pe ingineria 



aerospațială la una dintre cele mai prestigioase universități de profil.
Faptul că studiez în cadrul unei facultăți non-tehnic nu reprezintă un impediment pentru viitoarea 
mea carieră, deoarece licența de pilot comercial conferă acces la programele de studii cu specializare în 
inginerie aerospațială.



Studentă: Raluca PANDOR 
Specializarea: Comunicare şi relații publice
Anul de studiu: I
Media anuală: 9,69

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
Când vorbim despre învățare, multă lume se gândește la informații, știut, memorat. Învățarea, de fapt, are 
un rol mult mai important, motiv pentru care voi aborda acest aspect la modul metaforic-putem spune 
că învățarea este un drum. Acest drum poarte duce oriunde, motiv pentru care atenția acordată învățării 
trebuie să fie aparte, nicidecum neglijată sau făcută cu greu pentru că nu are un scop în sine.

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căruia sunteți student?
Facultatea în cadrul căreia sunt studenta oferă nenumărate oportunități de dezvoltare prin practica la 
diverse companii, proiectele care se derulează în facultate, participarea la activități de voluntariat, se 
pot exersa abilitățile mai târziu necesare în cadrul domeniului de lucru. Mai mult decât atât, se găsesc la  
îndemâna oricărui student dedicat, programare studențești, de mobilitate, contracte cu profesioniști din 
domeniul PR. Nu în ultimul rând, în cadrul facultății își desfășoară activitatea cadre didactice de un înalt 
profesionalism, adevărate modele și surse de inspirație pentru studenți.

Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumita țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
Cu siguranță îmi doresc o carieră în domeniu, primii pași către o carieră de succes fiind aceia de însușire 
a cunoștințelor și tehnicilor, notele mari obținute sunt repere pe drumul meu profesional și totodată, 
confirmările eforturilor mele și nu doar scopuri în sine.
Privind spre o viitoare carieră, cea universitară, în calitate de profesor îmi poate aduce cele mai mari 
satisfacții, deoarece îmi doresc să am posibilitatea de a forma oameni de calitate și de valoare.



Studentă: Maria Rebeca COLŢAN
Specializarea: Comunicare şi relaţii publice
Anul de studiu: II
Media anuală: 9,76

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
Motivul pentru care studiez e acela că am aspirații înalte. Îmi doresc să excelez în ceea ce fac, în domeniul 
în care voi lucra. Sunt conștientă de faptul că tot mai multe persoane fug de responsabilități, însă o 
persoană educată știe că în fiecare zi are câte ceva de învățat și că trebuie să recunoască și să profite de 
oportunitățile care îi ies în cale. Din această cauză aleg mereu să răspund provocărilor ce țin de oratorie, 
dezbateri, concursuri etc. Fără încrederea de sine, nu ne putem îndeplini scopurile și visurile.

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căruia sunteți student? 
Facultatea din care fac parte mi-a oferit oportunitatea de a-mi cunoaște mai bine limitele, dorind 
totodată să le depășesc prin muncă și devotament. Devenim ceea ce gândim, spunea un filosof. Așa că, 
mă gândesc că sunt o persoană care va obține, nu care poate să obțină, care va face, nu care poate face și 
care va fi! Cu toate acestea, trebuie să ne oferim ocazia să greșim din când în când. Însă, greșeala poate fi 
fatală dacă nu învățăm din ea. Este un lucru bine știut că nimeni nu te va lăsa să faci o operație la prima 
strigare, deși ai visat la ea de când erai copil. Trebuie să facem lucruri mai mici, pentru a le construi pe 
cele mari.

Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumita țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
Înainte de a stabili pașii ce trebuie făcuți pentru ajunge la o țintă stabilită, trebuie amintit următorul lucru: 
nimeni nu știe secretul despre celălalt, noi suntem singurii care își aleg drumul, suportând consecințele 
sau reușitele alegerilor pe care le-am făcut. În acest sens, pot afirma că, pentru început, îmi doresc să fac 
parte din departamentul de resurse umane al unei companii internaționale, care să îmi permită în timp 
să promovez într-o funcție superioară.



Studentă: Cezara BARBEŞ
Specializarea: Traducere şi interpretare
Anul de studiu: II
Media anuală: 9,76

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
Niciodată nu am învățat pentru a impresiona sau pentru a obține note bune. Consider că cel mai important 
este să nu irosim șansa pe care o avem, aceea de a fi studenți la o universitate de prestigiu și să ne însușim 
cât mai mult din cunoștințele care ne sunt împărtășite. Personal, pot spune ca învăț pentru că îmi place și 
pentru că, pe viitor, îmi doresc o carieră de succes.  

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căruia sunteți student?
Pe lângă faptul că specializarea pe care o urmez îmi oferă o gamă variată de posibilități în ceea ce privește 
alegerea unui loc de muncă, faptul că predarea cursurilor se realizează în limbi străine mi-a dezvoltat 
ușurința de a înțelege și comunica în limbile respective. De asemenea, m-a ajutat să îmi perfecționez 
cunoștințele dobândite anterior pe parcursul anilor de studiu. Astfel, am ajuns să beneficiez de o bursă de 
studii Erasmus+, la o universitate de prestigiu din Paris și am avut parte de o experiența extraordinară.
 
Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumita țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
Pe viitor, îmi doresc să îmi continui studiile și să mă perfecționez în domeniul pe care mi l-am ales. Un 
loc de munca care să mă ajute să mă dezvolt, să evoluez cât mai mult și să îmi construiesc o carieră 
strălucitoare este ținta spre care tind.    



Studentă: Diana PALCEA
Specializarea: Traducere şi interpretare
Anul de studiu: II
Media anuală: 9,76

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
 Motivul pentru care învăț este acela de a-mi dezvolta competențe care să mă ajute la găsirea unui loc de 
muncă mai ușor. Pentru mine, notele nu au însemnat foarte mult niciodată. Cel mai important după mine 
sunt cunoștințele pe care le dobândesc și care mă vor face mai departe să fiu o adevărată profesionistă. 
Din tot ceea ce învăț la facultate încerc să-mi însușesc ce cred eu că mă va ajuta pe mai departe; faptul că 
îmi îmbogățesc cultura generală este un bonus.

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căruia sunteți student?
Oportunitățile oferite de facultate sunt diverse, cum ar fi diferite posibilități pentru a efectua stagiul de 
practică, burse în străinătate prin intermediul unor programe deja cunoscute, seminarii științifice la care 
studenții pot intra în contact cu posibili angajatori, etc.
Eu am beneficiat de o bursă în străinătate și am participat în cadrul unui seminar științific la care a fost 
prezentă și o companie din domeniu. Am avut posibilitatea de a fi în contact direct cu un angajator și de 
a vedea ce se cere pe piața muncii.
 
Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumita țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
Ținta mea este să folosesc tot cea ce am învățat și toată experiența acumulată până acum pentru a deveni 
un adevărat profesionist în cadrul locului de muncă pe care îl voi avea. În principiu, ținta mea este să 
ajung să lucrez în domeniul de studiu, mai precis ca interpret în mediul afacerilor. Aceasta ar presupune 
o foarte mare pregătire și desigur specializarea în acest domeniu. Scopul principal, indiferent de viitorul 
loc de muncă, rămâne acela de a fi un adevărat profesionist care își face munca așa cum trebuie și nu o 
lasă neterminată pentru că acest lucru atrage după sine și un post bine plătit, și de ce să nu recunoaștem, 
banii sunt și ei un factor important.



Studentă: Ionela Elisabeta BOLOHAN
Specializarea: Comunicare, relaţii publice şi media digitală
Anul de studiu: I Master 
Media anuală: 9,87

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
Scopul meu este acela de a învață pentru a acumula cât mai multe cunoștințe și totodată consider că cu 
cât ai mai multe cunoștințe în domeniu, cu atât îți vei găsi mai repede un job care să te satisfacă.

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căruia sunteți student?
Printre oportunitățile acestei facultăți se număra: numeroșii profesori foarte bine pregătiți de la care am 
avut ocazia să învăț, oportunitatea de a participa la tot felul de programe, de a putea pleca într-o țară 
străină pentru a studia un semestru, locuri de practică care le sunt oferite studenților, acces la bibliotecă, 
locuri pentru toți studenții în cămin și nu în cele din urmă posibilitatea de a beneficia de bazele sportive, 
astfel încât să mă pot relaxa și bucura în toată perioada studenției.

Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumita țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
În momentul de față, îmi doresc foarte mult să îmi găsesc un loc de muncă în domeniu, unde să pot pune 
în aplicare tot ceea ce am învățat în cadrul acestei facultăți, dar mai presus de orice să pot să mă dezvolt, 
astfel încât să devin un PR de succes.



Studentă: Marinela POPOVICI
Specializarea: Comunicare, relaţii publice şi media digitală
Anul de studiu: I Master 
Media anuală: 9,87

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
Dintotdeauna, educația și învățarea au fost cele care au stat la baza formarii unui om. Acestea au 
constituit partea esențiala în formarea acestuia pentru integrarea sa in societate, dar cel mai important, 
învățarea reprezintă maniera prin care noi, ca indivizi, ne dezvoltam atât din punct de vedere personal, 
cât si profesional. Personal, procesul de învățare a constituit metoda prin care am reușit să înțeleg și să 
privesc altfel lucrurile, dintr-o altă perspectivă, și anume, aceea a unui om înțelept. Dorința de a învață 
s-a sălășluit în mine din visul de a evolua, de a reuși să depășesc anumite bariere și, prin urmare, de a 
simți satisfacția survenită în urma dobândirii de noi informații. Am învățat pentru că mi-am dorit să știu 
mai multe, am învățat pentru că am știut că acest fapt îmi va oferi mai multe posibilități în viitor, și, nu în 
ultimul rând, era o plăcere pentru mine să știu că domnii profesori apreciau sacrificiul meu de a învață cât 
mai bine și de a știi că sunt o persoană dornica de a-și depăși condiția și de a nu-i dezamăgi. 

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căruia sunteți student?
Probabil alegerea acestei universități și, implicit, a acestei facultăți, a fost una dintre cele mai bune decizii 
pe care le-am luat în viața mea. Încă din primul an de studenție domnii profesori m-au ajutat să înțeleg 
importanta educației. Venind aici mi s-a oferit posibilitatea de a intra în contact cu noțiunile teoretice și de 
a le aprofunda, prin aplicarea acestora. Le sunt extrem de recunoscătoare tuturor pentru că m-au învățat 
cum trebuie sa fie un bun traducător (ceea ce mi-am dorit mereu să devin si pentru care m-am pregătit). 
Domnii profesori au sădit în mine setea de cunoaștere și de perfecționare. Am avut oportunitatea de a 
întâlni aici profesioniști, din toate punctele de vedere, am avut șansa de a beneficia de echipamente care 
ne-au ajutat pe parcursul scolii, ne-au fost procurate materiale extrem de utile pentru pregătirea noastră. 



Prin urmare, am beneficiat de o gamă larga de oportunități, care, acum aduc roade. 

Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumita țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
Precum în cazul tuturor studenților care visează să-și îndeplinească dorințele, aspir către o cariera în 
traducere, domeniul pe care l-am studiat. Îmi doresc să devin un foarte bun traducător și comunicator, îmi 
propun să reușesc să îmi pot dezvolta propria afacere, să evoluez tot mai mult în domeniul ales, și, treptat, 
să mă pot extinde. Sunt dispusă să mă perfecționez, să particip la activități culturale și profesionale, care, 
cu siguranță, mă vor ajuta în a obține ceea ce mi-am propus. 



Studentă: Ortensia-Georgiana UDRESCU
Specializarea: Comunicare, relaţii publice şi media digitală
Anul de studiu: I Master 
Media anuală: 9,87

De ce învățați? Pentru note? Pentru a ieși în evidență în fața profesorilor? Pentru dezvoltarea de 
competențe care să vă ajute să vă găsiți un loc de munca în domeniu mai ușor?
Eu învăț pentru a acumula cunoștințele necesare practicării unei meserii, deoarece consider că pentru a 
practica trebuie să deții anumite informații despre domeniul în care dorești să îți desfășori activitatea. 
Totodată, învăț pentru a-mi consolida bagajul de cunoștințe, pentru a-mi construi o carieră pe baza 
informațiilor asimilate pe parcursul facultății.

Ce oportunități vă oferă/v-a oferit facultatea în cadrul căruia sunteți student?
Oportunitatea de a lucra în domenii variate, de a face practică într-o instituție publică și de a călători prin 
diverse programe de studii.

Probabil v-ați stabilit, măcar orientativ, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a ajunge la o 
anumita țintă, în carieră. Care este ținta către care tindeți?
Doresc să îmi deschid propria afacere, o firmă de transport persoane.


