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”Dragi colegi,  
          Acum, la final de facultate, doresc să vă adresez câteva cuvinte. 
Încercați să profitați cât de mult se poate de orice oportunitate care vă 
iese în cale, fie că aceasta are vreo legătură cu facultatea sau nu. 
Încercați tot timpul să dați tot ce e mai bun din voi și străduiți-vă să vă 
urmați visurile, chiar dacă acestea par greu de realizat ("Rome wasn't 
built in a day"). 
 
        Vă spun asta deoarece eu nu îmi doream să intru la Facultatea de 
Științe. Îmi doream să intru alături de colegii mei de liceu la Facultatea 
de Automatică și Calculatoare și mă gândeam că aici, singur, nu-mi voi  
împlini scopurile personale, încă, pe atunci, cam nedefinite. După 
primele săptămâni de facultate însă, perspectiva mea s-a schimbat 
radical. Am realizat că mediul de studiu este extrem de plăcut și de 
prietenos, profesorii sunt foarte pregătiți din punct de vedere didactic, 
ei bine, majoritatea cel puțin - nu putem cere perfecțiunea  în orice 
împrejurare ne-am afla, studenții sunt dornici să te ajute, iar 
conferințele științifice studențești nu lipsesc nici ele. Aici am dezvoltat 
pasiunea mea pentru dezvoltarea de jocuri video, alături de colegii de 
grupă și de profesorii care au privit și ei cu entuziasm această 
abordare. Am participat în fiecare an la conferința XGEN Conference, 
unde mi-am dezvoltat abilitățile de vorbit în fața unui auditoriu (chiar 
dacă la prima ediție am avut puține emoții), am auzit despre 
subiecte  interesante în domeniul IT, dar cel mai important, m-am 
distrat făcând asta și am trăit fiecare clipă cu sufletul la gură. În 
decursul semestrelor m-am străduit să culeg cât mai multă informație 
posibilă și să valorific ceea ce am crezut eu că este mai important. Cât 
despre notele la examene, vă spun sincer, din proprie experiență, că nu 
trebuie să ai nicio superputere pentru a lua nici nota 5, nici nota 10. 
Desigur, uneori poți da vina pe exigența profesorului sau pe ghinion, 
dar cel mai important aspect pe care trebuie să-l luați în considerare 
este interesul pe care îl dați fiecărei materii în parte, fie că aceasta vă 
va fi de folos sau nu în viitoarea voastră carieră. Vă spun sincer că dacă 
acum aș termina din nou liceul și aș ști toate acestea despre Facultatea 
de Științe, cu siguranță aici aș veni să îmi fac studiile de licență.  
             Această facultate și, în fond, această universitate, a fost și va 

rămâne mereu un loc al entuziasmului, al dorinței de dezvoltare și al 

marilor descoperiri fără de care experiența mea de viață nu ar fi fost 

completă.” 


