
26 de sefi de promotie, premiati de Facultatea de Stiinte Socio-Umane
Aula Magna "Avram Iancu" a Facultatii de Litere si Arte a gazduit emotii si aprecieri luni. Şefii de
promotie ai Facultatii de Ştiinte Socio-Umane au primit diplome care sa ateste efortul constant pe care
l-au depus de-a lungul anilor. "imi exprim inca o data increderea in voi. incercam, prin aceste intalniri
simbolice si festive, sa va recunoastem atat meritele fata de munca dumneavoastra, cat si meritele fata de
unele calitati pe care le-ati avut si prin care ati demonstrat potentialul cognitiv, intelectual si afectiv fata
de studiu", a spus in deschiderea festivitatii Dumitru Batar, decanul Facultatii de Ştiinte Socio-Umane. La
eveniment au fost prezenti si alti reprezentanti ai conducerii ULBS, cum sunt Ioana Narcisa Cretu,
prodecan al Facultatii de Ştiinte Socio-Umane, si Mioara Boncut, prorector al Universitatii. "Astazi va
puteti declara niste invingatori si numai atunci cand sunt multi ca voi putem face aceasta societate mai
buna. Meritul va apartine in primul rand voua. Astazi sunt mandri de voi profesorii vostri, care va vor
oferi sprijinul ori de cate ori aveti nevoie, dar si mai mandri sunt parintii vostri, cei carte s-au straduit sa
va realizati profesional si care au facut eforturi sa ajungeti aici. Dar sa fiti convinsi ca niciodata niciun
efort nu a fost prea mare cand a fost pentru voi si pentru realizarea voastra ca oameni. Voi sunteti icoana
sufletului lor", a spus prorectorul.
  
  
  
  Munca in echipa
  
  
  
  Nu toti cei 26 de studenti ce au primit titlul de sefi de promotie au putut ajunge la festivitate. Cei
prezenti, insa, au mai trait inca o data emotia absolvirii. "Au fost doi ani scurti. Am terminat Psihologia si
am zis ca raman tot in cadrul Universitatii sa fac masterul. Am avut trei alegeri, dar, de fapt, asta mi-am
dorit mereu", spune Raluca Elena Şutu, sefa de promotie la masterul de Cunoasterea si Combaterea
Criminalitatii. La fel de emotionata este si Laura Mioara Parvu, sefa de promotie la Jurnalism. Drumul ei
in cei trei ani de studentie a fost greu, pentru ca numai cand numara sase luni de viata a fost diagnosticata
cu encefalopatie infantila cu sindrom hiperkinetic, dubla atetoza si tetrapareza spastica, o boala care a
asezat-o in scaunul cu rotile. in ciuda problemelor, studentia a reprezentat una dintre cele mai frumoase
perioade ale vietii sale, un vis devenit realitate. "Au fost ani si grei, si usori", marturiseste fata. Pentru ca
obstacolele o impiedica sa continue studiile de master, spune ca isi va cauta un loc de munca pe Internet.
"Nu mai face master. Efortul este mare atat pentru ea, cat si pentru noi. Suntem o echipa. Noi am ajutat-o
sa invete pentru cursuri. Am citit, am scris impreuna, am avut tot sprijinul din partea minunatelor cadre
didactice care din timp ne-au pus la dispozitie toate materialele necesare. in continuare, vom cauta ceva
pe net. Pentru linistea, psihicul ei, Laura va scrie, pentru ca are talent. A scris poezie, iar acum are
inceput un roman. Are si blog...", explica mama Laurei Mioara, tan[ra care a invins orice si si-a asezat pe
diploma de absolvire doua cifre: 10.
  
  Dupa ce au fost decernate diplomele, cu totii au iesit in holul facultatii, la un pahar de sampanie.
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