
\&quot;Boboc \&quot; in universitate la 19 ani? Nu. La 53 de ani
De ce sa continui studiile daca ai deja un loc de munca? Pentru ca ai nevoie de specializari suplimentare,
pentru ca te impinge familia de la spate, pentru ca simti nevoia de a-ti dovedi ca poti sau, pur si simplu,
pentru ca simti nevoia sa te perfectionezi. Sunt doar patru motive pentru care merita sa te intorci in
bancile scolii chiar daca ai parul grizonat si copii ce au finalizat studiile universitare. Şi totusi nu sunt
numerosi cei care se incumeta sa fie studenti la varste... neobisnuite. Putine sunt si universitatile care
incearca sa-i motiveze, iar un exemplu in acest sens poate fi considerata Universitatea "Alma Mater " din
Sibiu, care acorda reducere de 40 % din taxa de scolarizare celor care se inscriu la facultate dupa ce au
implinit varsta de 40 de ani. Carmen Viorica Balan si Dumitru Toader sunt doi dintre cei care au ales sa
simta emotiile examenelor si stresul invatatului chiar daca au sarit de 45 si, respectiv, 53 de ani.
  
  Mama si fiu, studenti in anul I
  
  Pentru Carmen Viorica Balan, boboaca a Facultatii de Drept, Ştiinte Sociale si Politice si expert la
Garda Nationala de Mediu, invatatul la 45 de ani nu e o noutate atat de mare pe cat ati crede: "Pentru
mine aceasta este cea de-a doua facultate; am facut mai multe cursuri de specializare si un masterat. in
familie, s-a tot facut scoala, asa ca suntem obisnuiti, iar faptul ca m-am inscris in anul I de facultate a fost
privit ca ceva firesc. Apoi, eu nu pot sa stau acasa; fac schi, tenis, inot, am o viata activa pentru ca eu cred
ca e bine sa faci lucruri pentru tine. in plus, in munca mea am nevoie de cunostinte de Drept, iar
Universitatea ofera taxe de scolarizare reduse pentru noi, asa ca am zis ca e pacat sa nu fac aceasta
specializare ". Cand vine vorba de examene, Carmen Balan are emotii de doua ori: o data pentru ea si o
data pentru fiul ei, Alexandru, student si el in primul an, dar la Facultatea de Ştiinte Economice: "Aici
studiul se face pe module, asa ca dupa cursuri de cinci saptamani avem examene. Am avut deja examene
si eu si Alexandru. Bineinteles ca ne-am sunat sa vedem cum a fost, daca au fost subiecte grele. Fiind la
facultati diferite, nu avem discipline in comun, dar ne intalnim in pauze, pe hol ".
  
  Curiozitatea de a fi student
  
  A lucrat o viata intreaga in Armata, iar acum este pensionar. Se numeste Dumitru Toader si are 53 de
ani. De studii universitare nu mai are nevoie, dar a vrut sa simta gustul vietii de student: "Am intrat in
Armata de tanar, acolo am facut specializarile necesare, asa ca am venit la facultate mai mult din
curiozitate. N-am fost in viata mea student si vroiam sa vad cum e viata de student, chiar daca sunt la
pensie: am trecut in rezerva la 50 de ani. Toata lumea a ramas uimita, ca ce-mi mai trebuie Universitate la
varsta asta. Toti imi spun: domne, esti nebun la cap. Una dintre fiice a terminat facultatea, cealalta isi
sustine teza de doctorat la Paris, dar eu am vrut sa fac facultate ", povesteste Dumitru Toader.
  
  Zis si facut, asa ca din aceasta toamna, Dumitru Toader este boboc al Facultatii de Ştiinte Economice si
cel mai in varsta student din grupa. Dar nu il deranjeaza, pentru ca acest vis implinit il face sa simta
altfel.
  
  Cu burta pe carte
  
  Logaritmi, vectori, matrice, integrale. Cu fractii, regula de trei simpla sau arii ne descurcam, dar
matricele sau logaritmii pot pune destule probleme atunci cand asupra matematicii nu te-ai mai aplecat
din liceu. Adica din 1983. A simtit-o pe pielea lui si Dumitru Toader, dar a reusit sa treaca primul examen
din studentie: cel de la Matematica. "Ma gandeam ca va fi foarte greu examenul la Matematica pentru ca
din 1983, de cand am terminat liceul, nu am mai avut de-a face cu unele notiuni. Cand am auzit notele, am
sperat ca sunt printre cei care au luat examenul, si asa a fost. Astazi avem examen la Economie, dar cum
am terminat liceu cu profil economic, cred ca imi va fi mai usor decat la Matematica ", spune studentul de
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anul I.
  
  Pentru Carmen Balan, primul examen a venit cu aceleasi emotii pe care le-a incercat si in urma cu ani de
zile cand a fost pentru prima oara studenta: "Am avut examen la domnul Santai si pentru ca stiam ca e
foarte exigent, mi-am luat o saptamana de concediu ca sa invat. Am fost activa la cursuri, dar cu domnul
Santai nu e chiar de gluma, trebuie invatat foarte bine, trebuie sa stii la examen, asa ca am invatat o
saptamana, de dimineata pana seara, cu pauzele de rigoare ".
  
  Student de 50 +, profesor de 30+
  
  Colegi de 20 de ani, profesori de 30 de ani. Asa arata viata de student la 50 de ani. "Avem profesori mai
tineri decat noi, dar ne-au primit foarte bine. Ne-au inteles, ne-au dat sfaturi, s-au gandit ca avem
probabil emotii mai mari decat tinerii ", spun cei doi boboci. 
  
  in ceea ce ii priveste pe colegii lor, Dumitru Toader si Carmen Balan spun ca deocamdata nu au iesit
impreuna cu ei sa sarbatoreasca notele de la examene, dar nici nu ar spune "nu " unei invitatii. "Cand am
intrat in sala, unii s-au uitat lung la mine, dar i-am inteles ", adauga studentul Dumitru Toader.
  
  De la coada la biblioteca, la cursuri online
  
  Pentru cei doi boboci, cladirea Universitatii "Alma Mater " e un spatiu nou si vechi totodata. in urma cu
multi ani, aici au urmat cursurile Şcolii Militare. "imi amintesc ca la parter era bucataria, la etaj - sala de
mese. in curte faceam instructie. Dar nu mai seamana deloc cu ce era pe atunci ", spune Toader Dumitru.
"E un spatiu reamenajat si arata foarte bine. Am fost si eu la Şcoala Militara si stiu cum arata pe atunci ",
completeaza Carmen Balan. Din amintirile studentei de altadata fac parte si orele petrecute la biblioteca in
incercarea de a "prinde " o carte pe care toti colegii o cautau: "Cand am facut prima facultate, era o
nebunie ca sa poti prinde o carte. Stateam la usa asteptand. Acum e altfel: am primit cursurile in format
electronic, putem consulta orarul si disciplinele de la fiecare modul pe Internet. E altfel scoala de acum ",
adauga studenta. Cu siguranta, dupa 5, 10 sau 20 de ani de pauza, scoala poate fi diferita de cum ti-o
aminteai, iar gustul studentiei poate nu are aceeasi aroma ca la 19 ani, si totusi unii sunt dispusi sa
incerce. Sa fie boboci la 45 sau la 53 de ani.

Cuvinte cheie: alma  universitatea  tenis  paris  itm  inot  alma mater  internet  studii universitare  arme
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