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CÂTEVA CUVINTE DESPRE MINE
Sunt studentă în anul al-III-lea, licență, a Facultății de Științe Politice din
cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA),
specializarea Relații Internaționale și Studii Europene. Mă pot caracteriza
ca fiind o fire deschisă, încăpățânată, competitivă, comunicativă, serioasă,
perfecționistă și prietenoasă. Îmi place să ajut oamenii cât pot de mult,
chiar dacă înseamnă că trebuie să-mi sacrific timpul liber. Mă adaptez
ușor schimbărilor și îmi face plăcere să cunosc oameni noi.

EXPERIENȚA MEA
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De la vârsta de 7 ani am început să iau lecții de muzică (canto, pian și
chitară) și să particip la concursuri în domeniu ca: Battle of the Voices,
Vocea României și X Factor. Fiind atrasă de ideea de a ajuta oamenii,
de mică am început să particip la diferite proiecte ca voluntar, având la
activ implicare în organizații ca: Amnestry International, Green Peace,
Cercetașii României și multe alte ONG-uri naționale și internaționale.
Totodată, sunt membră a European Youth Parliament, reprezentând
Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord. Am lucrat într-o
multinațională, Electronic Arts România, în cadrul căreia am avut
poziția de game tester. Cel mai mult am lucrat pe partea de comunicare
și organizare de evenimente, dintre care merită menționate: Festivalul
Luminii, Festivalul Ambasadelor, iar lista poate continua. În prezent
sunt intern al The Romanian Institute for the Study of the Asia-Pacific,
în cadrul căruia redactez articole referitoare la evenimentele petrecute
în zona menționată mai sus. Cunosc trei limbi străine: engleză, spaniolă
și ebraică. Sunt membru RomStud Travel din anul 2016, în cadrul
secțiunii de dezvoltare a proiectelor.

DE CE ÎMI PLACE SĂ CĂLĂTORESC

Îmi place extrem de mult să călătoresc și să cunosc culturile și tradițiile
altor țări. Pentru mine, călătoria reprezintă ieșirea din cotidian, deci,
libertatea. Pasiunea pentru călătorit a venit din dorința de a descoperi
necunoscutul și de a-mi face prieteni în întreaga lume. Am avut
oportunitatea de a vizita aproape întreaga Europă, însă, marea mea
dorință este aceea de a putea vizita țările din Asia și Africa, fiind
pasionată de culturile și tradițiile foarte diferite față de cele din Europa.
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