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În calitatea mea de absolvent al Facultății de Inginerie, Centrul 

Universitar Nord Baia Mare, specializarea Robotică și aparent șef de 

promoție, scriu aceste câteva rânduri prin intermediul cărora țin să 

aduc, înainte de toate, cuvinte de mulțumire celor care mi-au fost 

profesori, colegi de grupă și colegi de facultate în cei 4 ani care 

neașteptat de repede au trecut. 

Mă simt onorat că am ajuns să scriu aceste gânduri ale mele în 

calitate de șef de promoție, însă în același timp mă simt nevoit să 

precizez că nu pentru a dobândi acest statut am învățat atât de mult 

în perioada anilor de studiu, ci pentru a încerca să îl mulțumesc pe cel 

care dintotdeauna mi-a fost cel mai greu să îl mulțumesc, și-anume 

pe mine. Cu toate acestea nu sunt și nu mă consider superior față de 

ceilalți colegi, întrucât pentru mine viața reprezintă un proces de 

învățare continuu, în cadrul căruia numai cu mine concurez. 

Colegilor din anii de studiu mai mici, precum și celor care urmează să 

înceapă studiul în cadrul acestei facultăți le doresc mult succes și 

multă voință, sfătuindu-i totodată să conștientizeze importanța 

învățării și, pe cât posibil,să nu neglijeze eforturile părinților și ale 

profesorilor. Sunt conștient că trăim vremuri în care inteligența unui 

om este tot mai puțin promovată, însă pentru studenți acest lucru nu 

ar trebui să reprezinte un impediment în a învăța, întrucât inteligența 

este poate singurul lucru care nu îi poate fi luat unui om, oferindu-i 

acestuia capacitatea de a nu fi manipulat de către alți oameni. 

Încercați, stimați colegi, să vă feriți de anturajele care vă pot duce 

înspre insucces și căutați să vă dezvoltați cât mai mult cu putință din 

punct de vedere intelectual, deoarece lumea are nevoie de oameni 

inteligenți. Respectați-vă profesorii, respectați strădania acestora, 

întrucât în acest fel vă respectați pe voi înșivă! 

Închei acest discurs printr-un citat aparținând autoarei Eartha Kitt, 

citat în care eu mă regăsesc și care spune în felul următor: „Învăț tot 

timpul. Piatra mea de mormânt îmi va servi drept diplomă de 

absolvire”. 
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