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De‐a lungul anilor de liceu am avut mai multe
idei cu privire la viitorul meu profesional, însă
geologia nici nu mi‐a trecut vreodată prin
minte, până la momentul foarte apropiat de
înscrierea la facultate.
În febra aceea, când timpul efectiv zbura, un coleg de liceu mi‐a spus despre
Facultatea de Geologie, mi‐a înșirat câteva informații legate de aceasta și fără să stau
prea mult pe gânduri, am zis: ”Eu merg la Geologie!”. Într‐adevăr, mai aveam aleasă
o opțiune, la o altă facultate, dar pe care nu simțeam că îmi doresc să o urmez cu
adevarat, voiam ceva diferit, ceva mai special.
Încă din ziua în care am pășit în clădirea facultății, pentru înscrieri, am simțit că sunt
în locul potrivit. Acele vitrine minunate de pe holurile facultății cu eșantioane adunate
de‐a lungul anilor te introduceau într‐un mediu de muzeu, care îți încântau privirea și
iți trezeau curiozitatea. Fiind întotdeauna în căutarea informației despre ceea ce ne
înconjoară, a evoluției noastre pe Pământ, a dezvoltării personale și a inspirației din
natură, parcă aici găseam un pachet cu toate acestea.
În timpul facultății efectiv nu am simțit că sunt obligată să învăț, pur și simplu,
informația o asimilam din plăcere, disciplinele fiind bine alese, în așa fel încât să poți
acumula cât mai multe detalii despre Geologie și ramurile ei. Bineînteles, practicile
din timpul facultății au adus un mare plus aici (geologia se face în teren).
Pot spune că Facultatea de Geologie și Geofizică nu te pregătește doar ca să fii geolog,
ci iți oferă și o importantă cultură generală în urma cursurilor și laboratoarelor
susținute de profesori și asistenți pasionați de acest domeniu.

În cadrul facultății am participat și la simpozioane sub coordonarea domnului Lect. Dr.
Ing. Ștefan VASILE, perioadă în care am descoperit cercetarea, care venea la pachet
cu o satisfacție direct proporțională cu implicarea în proiectele desfășurate.
La finalul celui de‐al doilea an de licență, am avut șansa de o cunoaște pe doamna
Conf. dr. ing. Mihaela STĂNCIUCU, persoana care m‐a inspirat și m‐a motivat să
continui drumul meu profesional către domeniul pe care îl activez în prezent,
devenindu‐mi îndrumător pentru lucrarea de Licență și la lucrarea de Dizertație
susținută în cadrul programului de Master – Inginerie Geologică și Geotehnică
Ambientală (IGGA), promoția 2019 – 2021.
M‐am angajat pe domeniu imediat după finalizarea studiilor de licență, iar astăzi fac
Studii Geotehnice chiar și pentru proiectele de mare anvergură la care nici nu visam
în anii de licență.
În prezent mă consider un inginer geolog norocos, pasionat, cu șansa de a practica în
domeniul pentru care m‐am pregătit în cursul anilor universitari și postuniversitari.
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