Bună tuturor,
Sunt Iris Irodi de la scenaristică, anul 2.
De când am intrat în facultate se tot întâmplă schimbări. Cu noul
rector și noul decan se întrevedeau multe îmbunătățiri pentru
studenți, simțeam un val de entuziasm și abia așteptam să văd cum mă
pot implica.
Dar, a venit COVID :(
Chiar și așa, facultatea și-a continuat valul de modernizare,
admiterea s-a ținut, bobocii au venit. Mă bucur că am fost în echipa
de voluntari și-am făcut parte dintr-un UNATC de care mi-era dor, plin
de emoție, speranță și forfotă.
Toate problemele cu care eu și colegii mei ne-am confruntat până acum
m-au făcut și mai conștientă de câte minusuri sunt încă, de câtă
nevoie e de comunicare, ascultare, digitalizare și câte și mai câte,
pe care voi o să ni le spuneți.
A venit momentul să mă implic cu toate mijloacele pe care un student
le poate avea. Așa am decis să particip la alegerile pentru Senatul
Universității și Consiliul Facultății de Film.
Și întrebarea firească: ce te recomandă?
În primul rând iubirea pentru această facultate, mă simt norocoasă ca
sunt aici și chiar îmi doresc să o ajut să crească. În al doilea rând,
îmi place să fiu de folos, sau mai bine zis nu mă pot abține să nu mă
bag. Că este Let’s Do It, Romania! sau România 100 simt nevoia să fiu
în mijlocul oamenilor și a acțiunii, să mă murdăresc pe mâini și să
îmi bat capul până iese ceva cu adevărat util.

Și ce am făcut ? Un spital. Bine, nu e Spitalul de Pediatrie a celor
de la dăruieșteviață, dar în câteva ore, alături de zeci de oameni,
am transformat o hală goală, într-un loc cu paturi, pereți
despărțitori și mesaje de încurajare pentru 500 de potențiali bolnavi
de COVID.

Ce aș vrea să fac? Îmi doresc să comunicăm mai bine între noi și să
facilitez și comunicarea dintre conducere și studenți. Informațiile
parcă se pierd pe drum și în loc să știm cu toții din timp tot ce se
întâmplă, aflăm târziu sau de la un alt coleg, parcă ar fi fost un
secret nu un eveniment dedicat nouă. Arhiva de Film făcută de domnul
profesor Rus e un exemplu bun în acest sens.

Știu prea puțin, încă, despre ce poate face un reprezentant al
studenților în Senat sau Consiliu dar, mă știu pe mine. Pot promite
că mă voi implica în orice proiect vom propune și va fi aprobat. Când
cineva ne va spune: „ Bravo, minunat! Cine îl face ? ” mă voi ridica
și voi răspunde „ Eu!” și sper că voi avea colegi care vor face aidoma.
E un moment prielnic, avem profesorii de partea noastră și putem face
din UNATC un mediu tot mai propice dezvoltării noastre și viitorilor
studenți.
Hai să construim împreună un UNATC mai bun !
Cu sinceritate și entuziasm,
Iris Irodi

