Есе на тему «Мої кроки до успішного майбутнього»
У певний період часу кожен студент навчаючись у вищому
навчальному закладі замислюється над тим, ким він стане через 10-15 років,
чи буде працювати по спеціальності, якщо «так», то де і на якій посаді. Хтось
сумнівається у правильності вибору професії і планує працювати в іншій
сфері, а дехто відверто каже, що навчається заради того, аби віддати диплом
«пристойної спеціальності» батькам, а вже потім здобути професію, яка
подобається самому студенту, але не влаштовує батьків.
Особисто мені пощастило, адже я вибрала свій фах за покликанням
серця і вже зараз розумію, що не помилилася і хочу в майбутньому
працювати по спеціальності. Через рік отримаю диплом «бакалавра», а потім,
дай Бог, і «магістра»; влаштуюся на роботу по спеціальності та буду
отримувати задоволення від того, що можу допомагати людям, бути для них
корисною.
Ким я бачу себе у майбутньому як особистість та як професіонал?
Уявляю, що буду працювати у міжнародній компанії, матиму відрядження до
багатьох зарубіжних країн, буду успішним, затребуваним, вільно володіючим
іноземною мовою правником, який відмінно розбирається у вітчизняному та
міжнародному законодавстві та гідно відстоює інтереси свого роботодавця.
Сподіваюся стати гарною дружиною, люблячою матір’ю, мати велику
родину, у вільний час багато подорожувати, відкривати для себе безліч
прекрасних куточків нашої планети, повертаючись при цьому до настільки
улюбленого, рідного Києва.
Однак ці всі мрії не можливо втілити в життя без кропіткої праці над
собою зараз, у студентські роки. Саме наш Університет допомагає мені стати
професіоналом.

Цікаві

лекції

висококваліфікованих

практикуючих

викладачів, засвоєння знань на семінарах, нестандартні завдання на
практичних заняттях, безліч конференцій, тренінгів, круглів столів та
освітніх проектів, що організовує і проводить наш Університет та на які

запрошуються працівники відомих компаній допомагають розширити наші
знання, визначитись в якій саме галузі права працювати, дають змогу
спілкуватися з практикуючими юристами, заводити нові знайомства. А
головне, що робить для нас КРОК – створює спеціальну атмосферу любові і
затишку, в якій хочеться навчатися. Саме тому наш Університет хочеться
назвати родинним, де спокійно, затишно, як дома, де відчувається
спорідненість душ і приходить розуміння того, що тут ти ніколи не зустрінеш
байдужості. Особисто для мене КРОК відкрився ще у 1996 році, коли, будучи
донькою студентки першого курсу юридичного факультету, я вперше
перетнула його поріг. А вже через декілька років, наприкінці навчання моєї
мами, Благодір Світлани, на запитання декана юридичного факультету
Гіжевського В.К., чи прийду я в майбутньому навчатися до стін цього
навчального закладу, я, маленька першокласниця, твердо відповіла «так»,
навіть не підозрюючи, що мої слова втіляться в життя вже через десять років.
Так, у вересні 2010 року я стала студенткою КЕПІТу. Також слід зазначити,
що «сімейності» нашому навчальному закладу додають викладачі, які є
подружжям або близькими родичами.
Незважаючи на цікаву навчальну програму та студентське життя у
нашому Університеті, сьогоднішнім студентам бракує протягом всього
періоду навчання кількості навчальних годин з англійської мови, яка є
необхідною при влаштуванні на роботу. Звичайно, можна відвідувати курси,
найняти репетитора, відвідувати факультативні заняття, однак, на мою
думку, найбільш ефективним буде впровадження англійської мови протягом
всього терміну навчання, особливо для юристів. Саме тому, усвідомлюючи
значення вільного володіння англійською мовою для мене, як для
майбутнього працівника міжнародної компанії, останні роки влітку я їду до
Лондона для удосконалення своїх знань. Але не у всіх студентів є така
можливість, і саме тому запровадження постійного курсу англійської мови
студентам юридичного факультету сприяло б їх успішному влаштуванню на

роботу, адже при вивченні іноземної мови одним із важливих факторів є
постійна практика, розвиток і вдосконалення своїх знань.
Крім того, я намагаюся, по можливості, відвідувати семінари, які
проводяться для юристів, за темами, які були мені цікаві (зокрема, компанією
«Ліга»).
Що ж стосується Асоціації випускників КРОКу, то вважаю, що вона
може допомогти мені познайомитись з колегами-випускниками нашого ВНЗ,
а в майбутньому допоможе не втратити зв'язок з однокурсниками та всіма
тими людьми, кого ми називаємо КРОКівською родиною. Бачу можливим у
майбутньому проведення зустрічей випускників КРОКу зі студентами для
того, аби поділитися власним досвідом та допомогти зробити перші кроки у
професійному житті.

