Stimate domnule decan, onorați membri ai comunității academice,
onorați invitați și dragi colegi,
sunt profund emoționat și, de asemenea, extrem de bucuros deoarece am oportunitatea și,
mai ales, plăcerea de a reprezenta, în fața dumneavoastră, comunitatea de studenți a Facultății de
Matematică și Informatică din cadrul Universității Babeș-Bolyai.
În calitate de student cancelar al acestei facultăți prestigioase, mă adresez dumneavoastră
în numele tuturor studenților care au prilejul de a urma una dintre numeroasele noastre
specializări. Sunt ferm convins de faptul că toți colegii mei, pe care îi reprezint astăzi aici, se
simt la fel de mândri ca mine pentru că au ocazia să se numească studenți ai acestei universități,
fruntașa României în numeroase clasamente, atât naționale, cât și internaționale.
Împlinim 100 de ani de învățământ românesc, 100 de ani de pregătire autentic
românească în frumoasa artă a matematicii și, mai de curând, și în cea a informaticii de nivel
înalt, lucruri care, de-a lungul timpului s-au reflectat prin multitudinea de rezultate obținute de
studenți atât la competiții academice, cât și în diferite domenii de cercetare, indiferent de limba
de predare, fie ea română, maghiară, germană sau engleză.
Încă din momentul începerii studiilor aici, am avut prilejul de a observa și de a mă bucura
de numeroase oportunități oferite de această facultate, ele variind de la ocazia de a învăța sub
îndrumarea unor cadre didactice foarte bine pregatite, până la oferta diversificată de poziții pe
piața muncii pe care le putem ocupa cu ușurință în urma studiilor de înaltă performanță. De
asemenea, doresc să amintesc componenta de cercetare și modul unic de realizare a acesteia, atât
prin mijloace clasice, cât și prin intermediul Colegiului studențesc de performanță academică.
Acestea fiind spuse, doresc să îmi exprim bucuria de a participa la acest eveniment
deosebit și de a ura multe alte succese și realizări pentru această facultate și pentru toată
comunitatea noastră academică. Sunt mai mult decât sigur că, și de acum înainte, această
instituție de învățământ superior va continua să aibă rezultate excepționale și să fie cea mai bună
din România. Vă mulțumesc!
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