Ивана Михајловић
Моје име је Ивана Михајловић, студент сам четврте године Грађевинско -архитектонског
факултета Универзиетета у Нишу , одсек Грађевинарство смер конструктивни. Грађевину
сам уписала јер сматрам своју будућу професију веома хумаманом и одговорном, желим
да као жена инжењер успем и пројектујем посебно челичне конструкције. Тренутно
радим свој дипломски рад на тему "Челична конструкција јендобродне хале" и ускоро
уписјем мастер студије. На факултету сам како у трећој тако и сада у четвртој години
студији проглашена за Студента генерације. Поред успеха на факултету могу се
похвалити и успехом у студентској прганизацији BEST (Board of Europian Sudents of
Technology) чији сам члан већ две године. Учествовала сам на на многим пројектима
своје организације али као најважнији издвојићу Job Fiar (Сајам послова и стручних
пракси) који се сваке године одржава у марту на Електронском факлутету у Нишу, а чији
сам овогодишњи организатор. Овај сајам пружа јединствену прилику младим људима да
пронађу посао и праксу како одмах у току самох студија тако и након завршетка.
Ангажовање у студнсетској организацији помогло ми је да развијем разне вештине
непходне у будућем пословању и раду са људима, али и доста забаве и јефтиних путовања
па сам тако преко BEST-a отишла у свој град из снова, Истанбул а на пролеће планирам
пут у Рим. Такође прошле године са својом генерацијом учествовала сам на
Грађевинијади у Будви, догађају који окупља студенте са свих факулетета бивше
Југославије. Било је незаборавно и занимљиво искуство а тамо сам са својим тимом
освојила 3. место на такмичењу у знању из неколико стручних предмета. Као лепо
путовање издвојила бих и пут у Немачку, код своје школске другарице која је тамо била
на размени, што ме је подстакло да сада и учим немачки језик који ће због посла значити
сигурно.
Младим људима и генерацијама које долазе саветујем да буду вредни и одговорни у
средњој школи јер ће им на факултету такве навике свакако занчити. Такође саветујем да
у току студирања пробају и науче што више нових и занимљивих ствари, да путују и да
раде на себи јер је ово доба то веома важно како због вас самих тако и због будуће
професије. Читајте књиге, идите на плес, учите, дружите се јер уз добру организацију сбе
је могуће.

