Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 6 - Educaţie şi competenţe
Titlul proiectului: Asigură-ți Viitorul prin Educație și Antreprenoriat - AVEA
Contract de finanţare: POCU/379/6/21/123900
Cod SMIS: 123900
Mărturia unei studente câștigătoare a concursului “STOP THINKING, START ACTING! (start-up academic)
”Am apreciat întotdeauna cadrele didactice care se implică cu totul în ceea ce fac. Când am aflat de acest proiect aveam, ca de obicei,
încredere în mine că o să fac tot ceea ce pot mai bine. Foarte important a fost că am primit încrederea asta și se la profesorii implicați.
Oricând am avut nevoie de ajutor au fost acolo pregătiți să mă ajute, dedicați așa cum toți ar trebui să fie.
Am remarcat faptul că e mare, mare nevoie de sprijinul profesorilor în educația noastră. Sunt studentă la AC, dar asta nu înseamnă că am
nevoie doar de cunoștințe de informatică. În ziua de azi e foarte important să cunoști cât mai multe de domenii din jurul tău pentru a avea
o perspectivă care să îți aducă avantaje. Indiferent de facultatea la care studiem, interesele noastre pot fi comune –faptul că poate ne
dorim să învățăm cum să ne înființăm o firmă, cum să o manageriem corect, cum putem să dezvoltăm o afacere care să fie în avantajul
nostru și nu al competitorilor. Cred că toate sunt importante și dacă nu ne dorim acum să ne extindem, cu siguranță în viitor mulți dintre
foștii studenți se vor reorienta și își vor da seama că aceste cunoștințe chiar sunt de folos. Foarte mulți profesori au deja cunoștințele de
care avem noi nevoie în calitate de studenți sau pur și simplu în calitate de tineri care își doresc să vadă orizonturile cât de larg se poate.
Avem nevoie de consultanță, de susținere gratuită și de implicare din partea celor care deja au cunoștințele necesare. Profesorii sunt ideali
pentru asta – ei au cunoștințele de care noi avem nevoie, dar uneori ceea ce lipsește e interesul, implicarea și dorința de a-i învăța pe alții
și de a-și respecta profesia. Și pentru că, de cele mai multe ori, banii sunt problema pentru un student, așteptăm fiecare oportunitate care
se ivește pentru a mai învăța câte ceva și pentru a reuși să ne apropiem de oameni și de profesori care chiar își doresc să ne ajute.
Proiectul AVEA chiar pot să zic că a fost o provocare pentru mine. Cu ajutorul profesorilor implicați în proiect am reușit să identific nevoile
mele și ale viitoarei mele firme. Așa am obținut toate informațiile de care aveam nevoie pentru a-mi înființa singură o firmă. DA, SINGURĂ.
Fără firme auxiliare care pentru câteva sute de lei fac ceea ce pot face și eu în nici 2 zile. Partea mai proastă e că practica și teoria au avut
de suferit, cel puțin în cazul meu. Deși am primit informațiile de care aveam nevoie de la profesori, m-am lovit de un maaare obstacol –
sistemul. Am fost foarte dezamăgită să mi se confirme (din nou) că tinerii nu sunt susținuți de către stat așa cum se cuvine. Că fiecare
relație contează și cozile interminabile și uneori nerezolvabile sunt pentru toți cei care vor să câștige corect. Obstacolul pentru mine a fost
la Registrul Comerțului, unde trebuia să depun dosarul pentru înregistrarea firmei. Ce pot să spun e că dacă nu aveam noroc, acum nu mai
puteam să-mi povestesc experiența, pentru că nu ar mai fi fost nimic. M-am întâlnit cu persoane care nu știu să îi trateze pe alții cu respect,
persoane care sunt efectiv deranjate de un tânăr neexperimentat care cere ajutorul pentru un lucru absolut obișnuit.
Pot spune că, pentru mine, în mare partea înființarea firmei a fost o alergare continuă. Lucrez part-time (6 ore) în prima parte a zilei, ceea
ce mi-a îngreunat drumurile pentru depunerea actelor, depunerea corecțiilor, drumurile inutile pentru întrebări la care nu aveam să
primesc răspunsuri relevante sau măcar bună-voință din partea personalului. Dar am simțit o ușurare după ce am reușit în sfârșit să îmi
înființez firma, pentru că am știut că efortul nu a fost în zadar.
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Deși îmi doresc să dețin propria firmă care să îmi aducă un venit cu timpul, am luat hotărârea de a nu avea o activitate remarcabilă cu
firma proaspăt înființată. Momentan simt că nu am timpul necesar pentru a mă implica așa cum îmi doresc într-un proiect care să mă
definească. Nu vreau să o fac parțial sau să neglijez activitatea și am considerat că mai e puțin de așteptat până la momentul potrivit.
Sunt foarte recunoscătoare că am avut șansa aceasta și că am învățat cum să fac singură primii pași în lumea antreprenoriatului, care de
altfel sunt și ce mai importanți. Sunt convinsă că orele de curs la care am participat și practica m-au scutit de câteva sute de lei bune și miau oferit cunoștințe pe care o să le am pentru toate proiectele viitoare pe care le voi implementa. Având în vedere decizia pe care am luato privind firma, se cuvine să spun că și premiul este o parte foarte importantă a concursului, dincolo de toate cunoștințele acumulate. O
susținere atât de consistentă este întotdeauna bine-venită pentru oricine e la început de drum. Pentru mine, premiul acesta e doar
începutul planului pe care mi l-am conturat de ani buni în minte – acela de a deveni pilot. Acum sunt mult mai câștigată decât am fost la
început. Studiez IT-ul, am avut de-a face cu o parte din lumea antreprenoriatului, pentru ca toate în final să mă ajute să fiu unde îmi
doresc.
Pentru fiecare moment de susținere și încredere aș vrea să le mulțumesc cadrelor didactice implicate în proiect, care au puterea să fie
modele pentru studenții lor.”
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