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Am inceput facultatea de geologie si
geofizica fara a avea o legatura anterioara
cu acest domeniu. Adunam diferite roci
(pietre le numeam eu atunci) de prin
calatoriile mele fara a avea nici cea mai
mica idee ce sunt, dar ma fascinau prin culorile si texturile lor interesante. Dar nu
stiam ca exista profesionisti care studiaza aceste roci, nu auzisem nici in scoala si nici
in viata privata despre geologie si geologi.
Imi amintesc primele cursuri din semestrul I, anul I. Se inscrisesera foarte multi
studenti in acel an si erau amfiteatrele pline. Am inceput cu primele clase de
geologie si simteam ca asta este pentru mine. Mi se parea o imbinare perfecta a
unor legi, reguli, ecuatii si paradigme cu o aura creativa, plina de intrebari si de
necunoscut a ceva ce se intamplase cu milioane si milioane de ani in urma si al carui
rezultat este lumea in care traim noi azi.
Lucram in acea perioada, o zi mergeam 12 ore la serviciu, a doua zi mergeam la
scoala si faceam doua zile de cursuri intr-o zi, recuperam seminariile mergand la alte
grupe. Am gasit mereu intelegere la doamnele si domnii profesori pentru ca am
discutat de la inceput cu dansii si am respectat partea mea de intelegere legata de
recuperarea seminariilor, prezenta la cursuri cand este posibil, pregatirea temelor si
prezenta la examene.
Practicile au reprezentat pentru mine una din partile cele mai frumoase ale
facultatii. Tot ceea ce invatam la cursuri si laboratoare devenea real, tangibil, la o
scara mult mai mare. Totul era super interesant si fascinant pe teren, plus
delicioasele glume ale profesorilor si colegilor.

In anul IV am avut sansa unei burse Erasmus la Politehnica din Torino. Eram deja in
an avansat pe specialitatea aleasa si pot spune ca pregatirea primita in facultatea
noastra in toti anii anteriori m-a ajutat foarte mult pentru a fi la acelasi nivel cu
studentii italieni.
Primul an dupa terminarea facultatii a fost mai dificil in gasirea unui loc de munca.
Notele foarte bune la examenul de licenta ajuta, dar nu sunt garantia gasirii unui job
bun. Este necesar sa gasesti acea persoana care sa iti dea un vot de incredere si sa te
ajute sa capeti macar cateva luni - un an de experienta. Apoi lumea intreaga iti este
deschisa. Meseria de geolog te ajuta sa calatoresti, sa cunosti tari si culturi noi, sa
interactionezi cu multi oameni destepti. Facultatea iti asigura o baza buna de
plecare, dar meseria de geolog presupune o invatare continua de-a lungul vietii.

