ERASMUS
UN PLUS PENTRU TINE

Cuvânt înainte

Programul Erasmus+ are 33 de ani de la lansare, iar Universitatea Transilvania din Brașov participă
activ în program de 23 de ani. Destinat la început doar studiilor la universități partenere din cadrul
Uniunii Europene, programul s-a extins treptat și la stagii de practică, astfel încât, la acest moment,
un student poate beneficia de o experiență internațională complexă – studii teoretice și practică –
pentru fiecare ciclu de învățământ: licență, masterat, doctorat. Prin experiență internațională
complexă înțelegem și destinații în universități din țări partenere, de pe toate continentele, ceea ce
lărgește foarte mult oportunitățile de mobilitate. Mai mult, acum și proaspeții absolvenți au șansa
unei astfel de experiențe. Recunoașterea studiilor și a stagiilor de practică în străinătate prin
programul Erasmus+ este garantată prin reglementări clare. Astfel, ceea ce inițial părea o mare
provocare s-a transformat într-o uriașă poveste de succes prin „plusul” de experiență obținută atât la
nivel academic cât și personal, pentru o seamă de studenți ce au avut curajul să participe la selecția
pentru o mobilitate în străinătate.
Universitatea noastră a lansat în urmă cu 3 ani prima ediție a programului „Premiul anului.
Mobilitatea Erasmus+”, în care ne-am propus să premiem cea mai performantă mobilitate realizată
de studenții universității pe parcursul unui an universitar. Cu acest prilej, am descoperit un adevăr
formulat chiar de unul dintre participanții la competiție: indiferent de rezultat, toți cei care s-au
gândit că activitatea lor „în Erasmus” merită a fi recunoscută și s-au înscris la concurs sunt, dintru
început, câștigători, pentru că toți au câștigat o experiență complexă și unică, noi prietenii și trăiri
minunate. Ei sunt cei care au vorbit despre experiența lor în paginile acestei broșuri, din dorința de a-i
convinge pe cât mai mulți studenți din universitatea noastră că o astfel de experiență contează și le
poate marca devenirea profesională și personală. Pe lângă beneficiile îmbogățirii profesionale,
experiența internațională oferă și o altă perspectivă de a privi și înțelege lumea: cu deschidere,
toleranță și responsabilitate.
Profesor dr. ing. Simona LACHE,
Coordonatorul instituțional Erasmus+

Ancuța Amalia

Ingineria fabricației inovative
Mobilitate de studiu
Serbia, Universitatea din Novi Sad
Martie - Iunie 2018
de-a lungul vieții, dar și o oportunitate de carieră, cu
rezultat la finalul studiilor.

„Deși mi-a fost greu la început, am învățat mult, am
ieșit din zona de confort și am acceptat experiența pe
de-a-întregul”
De ce Novi Sad? Pentru că am auzit lucruri foarte
interesante de la colegii mei care au fost acolo, iar un alt
motiv este pentru că Universitatea Transilvania din
Brașov are un parteneriat foarte strâns cu Facultatea de
Științe Tehnice din Novi Sad, facultate în care am
petrecut 3 luni de master pentru elaborarea disertației.
Când am spus familiei că am aplicat pentru o bursă
Erasmus, au fost entuziamați că voi locui într-un oraș
străin, văzând în asta începutul unui proces de învățare

Voi spune despre Novi Sad că este orașul studențesc
perfect. Este un oraș universitar important, cu o
universitate ai cărei membrii sau dotări sunt
excepționale pe domeniul tehnic. Studenții din Novi Sad
sunt foarte deschiși, colaborezi foarte ușor cu ei și
majoritatea vorbesc fluent engleză. Pentru a-mi pregăti
teza de dizertație am petrecut multe ore în laboratoare
și am discutat cu profesorii. Din partea lor am primit
mult sprijin și am avut rezultate bune pentru proiectul
meu. Dar programul Erasmus+ mi-a permis contactul și
cu alți studenți străini, deoarece Erasmus+ nu este doar
despre studiu, dar și despre a trăi într-un mediu cultural
nou.
În Novi Sad sunt multe festivaluri de muzică, petreceri
și evenimente sportive, de-a lungul întregului an. Este
un oraș mai degrabă mic, dar plin de oameni tineri, care
nu te lasă să te plictisești. În oraș este o cetate
medievală, plaje de-a lungul țărmului Dunării și multe
locuri încântătoare. În comparație cu multe alte orașe,
viața este destul de ieftină (chiriile sunt cu aproximativ
30-50% mai ieftine decât în alte țări). Mâncarea și
îmbrăcămintea sunt comparabile cu cele din alte orașe
europene, dar totuși nu scumpe.

În timpul mobilității Erasmus+ am fost nevoită să
comunic într-o limbă în care nu eram chiar fluentă. Deși
mi-a fost greu la început, am învățat mult, am ieșit din
zona de confort și am acceptat experiența pe de-aîntregul. Unul din rezultate poate fi observat în modul
meu de comunicare: lipsa unor cuvinte din vocabular ma forțat să recurg la a transmite esențialul, iar această
manieră sinceră de a vorbi a fost replicată și de
interlocutori, ceea ce a creat dialoguri mai personale,
mai intime și prietenii profunde. A funcționat și în
comunicarea profesională, iar relațiile pe care le-am
format acolo le păstrez și astăzi. Programul Erasmus+
reprezintă nu doar o foarte bună oportunitate
academică, dar și o deschidere pentru viața profesională
ulterioară.
Pe mine m-a ajutat și să fiu independentă pentru prima
oară în viața mea. Nu voi uita niciodată experiențele și
prieteniile legate în perioada mobilității. Întrega
perioadă mi-a oferit experiențe minunate și când ai
parte de asemenea legături cu oameni minunați, rămân
cu tine pentru totdeauna. Sper să mă reîntorc curând.

Burghelea Dragoș Gabriel

Cinegetică
Mobilitate de practică
Polonia
Universitatea de Științe ale naturii, Poznan
Iulie-Septembrie 2018
constructivă experiență pe plan profesional de până
acum. Pot spune că perioada acestui stagiu de două luni
(iulie – septembrie 2018) a adus un aport enorm în
activitatea mea viitoare de inginer silvic, în această
perioadă reușind ca prin activitățile realizate să îmi
dezvolt atât cunoștințele dobândite pe băncile
facultății, cât și să acumulez alte cunoștințe foarte
practice ce ar putea fi implementate și în țara noastră.

„Cea mai frumoasă și constructivă experiență din timpul
facultății”
Pentru orice student, orice tip de mobilitate Erasmus
reprezintă un mod deosebit de a cunoaște oameni,
locuri și, mai presus de orice noi, sisteme educaționale.
De asemenea, o astfel de experiență dezvoltă
cunoștințele acumulate în timpul anilor de studiu
desfășurați în facultate.
În cazul meu, mobilitatea de practică Erasmus+
realizată la Universitatea de Științe ale Naturii din
Poznan, Polonia a reprezentat și reprezintă cea mai
frumoasă experiență din timpul facultății dar și cea mai

Fiecare zi din acest stagiu a reprezentat o nouă
experiență, fiecare zi a reprezentat un izvor de
cunoștințe și noi informații, tot timpul fiind organizat
într-o manieră deosebită de profesorul coordonator
alături de coordonatorul Erasmus+. Astfel, întreaga
perioadă a acestui stagiu a fost deosebit de bine
organizată, fapt ce mi-a oferit ocazia să observ și să
lucrez în întreg sectorul silvic al Poloniei, de la Parcuri
Naționale la instituții de cercetare.
Stagiul a început pe data de 2 iulie 2018, cu deplasarea
în Parcul Național Drawienski unde mi-am petrecut
primele 2 săptămâni din acest stagiu. În cele 2
săptămâni am avut ocazia să realizez acțiuni de
monitorizare a faunei din parcul național, să particip la
intervenții asupra arboretului afectat de vânt și la
acțiuni de combatere a insectelor dăunătoare. Ultimele
zile ale celor 2 săptămâni petrecute in Parcul Național
Drawienski s-au desfășurat prin participarea la

constatări de pagube cauzate de cerbii lopătari și de
către mistreți, activitate ce am desfașurat-o alături de
silvicultori și de agricultori ce dețin terenuri agricole în
zonă.
A doua locație în care am ajuns pe parcursul stagiului
Erasmus a fost Ocolul Silvic Siemianice, ocol silvic ce
administrează pădurea proprietate a Universității din
Poznan. Și aici am petrecut 2 săptămâni în care am
reușit să înțeleg particularitățile silviculturii poloneze. În
cadrul Ocolului Silvic Siemianice, am lucrat și colaborat
alături de personalul de specialitate din birourile de
Management Cinegetic și Amenajarea pădurilor, prin
activități de amenajare a pădurilor, de hrănire a
vânatului pe fondurile cinegetice, și observații la
cervide, respectiv mistreț.
Perioada petrecută la aceasta instituție mi-a adus o
nouă experiență, aceea de a intra într-o instituție silvică
de producție din cadrul Companiei Naționale Forestiere
a Poloniei. Tot această perioadă mi-a oferit șansa să îmi
exersez cunoștințele de Amenajament Forestier, Faună
și Amenajarea fondurilor de vânătoare.
Ultima lună de stagiu s-a împarțit între 2 locații,
respectiv 2 instituții. Primele 2 săptămâni au fost în
Parcul Național Gory Stolowe, unde am desfășurat
acțiuni de inventariere a arboretelor din 5 suprafețe de
probă de pe raza parcului Național. Ultimele două
săptămâni ale acestei perioade au fost dedicate unui
proiect național de cercetare, pe tema „ Conținutului de
carbon în arboretele de pin silvestru”. În cadrul acestui
proiect, alături de Institutulde Cercetări Silvice și
Geodezie din Brzeg, am ajuns la Ocolul Silvic Milicz unde
în 4 piețe de probă am recoltat probe din arborii de pin,
respectiv fag. În acest proiect am participat la acțiuni de

recoltare de frunze din specia fag precum si de ace de la
pinii doborâți în scop educațional.
Participarea la această activitate mi-a adus un plus
enorm de experiență în cadrul cercetării în domeniul
silvic și un certificat de absolvire al unui curs de
Amenajare forestieră.
În finalul stagiului, implicarea și dorința de a cunoaște
cât mai multe despre silvicultura poloneză mi-au adus
și rezultate deosebite, la evaluarea finală reușind să
primesc nota maximă, precum și aprecierile cadrelor
didactice din Universitatea de Științe ale Naturii din
Poznan. Activitatea mea de practică a creat și o
legatură amicală student - profesor, bazată pe un
respect reciproc și o relație de prietenie ce sper că va
dăinui în timp și poate va aduce și alte colaborări pe
viitor.
În concluzie, pot spune că acest stagiu a fost unul
deosebit de benefic atât pe plan profesional cât și pe
plan personal, deoarece pe lângă multele cunoștințe
profesionale acumulate, am reușit să îmi aduc aproape
numeroși oameni, creând, zic eu, o frumoasă legătură
de prietenie cu mulți dintre cei cu care am lucrat,
precum și o frumoasă imagine a țării noastre și a
Universității Transilvania din Brașov.

Silvicultură
Mobilitate de studiu
Belgia, Universitatea din Liege
Februarie - Iunie 2018

Cif Laurențiu Florin

Primul contact cu acest tip de experiență l-am avut in
clasa a X-a, când am participat la un schimb de
experiență timp de 5 zile in Nantes, Franța. După
această primă experiență în occident și în „lumea
Erasmus", mi-am promis că o să fac tot posibilul să iau
parte și pe viitor la astfel de activități, de remarcat fiind
cunoștințele și experiențele variate pe care le
dobândești, schimbul intercultural de idei și prieteniile
legate. Astfel spus, mai auzisem și participasem la
activități de tip Erasmus, dar nu pe o perioadă
îndelungată.
În cele din urmă, în anul 3 de facultate, am găsit cel mai
potrivit moment pentru a aplica în programul Erasmus+
„Nu mai sta pe gânduri și aplică și tu”
Ideea de a călători și a cunoaște lumea m-a fascinat încă
din copilărie, pe când citeam operele lui Jules Verne. Dacă
atunci doar visam la „descoperirea" unor noi teritorii,
odată cu trecerea timpului am ajuns să materializez
această dorință participând în diferite programe de tip
Erasmus.

pentru un semestru. La început, când mi-am anunțat
familia și prietenii că vreau să aplic pentru programul de
mobilitate Erasmus+, urmând să plec singur pentru un
semestru în Belgia, mi-au spus că îți trebuie curaj și
ambiție pentru așa ceva. Dar, personalul de la biroul
Erasmus+ m-au încurajat și au apreciat intenția mea de
a aplica într-o țară în care nu mai fusese niciun student
de la Facultatea de Silvicultură. În ceea ce mă privește,

acestea erau exact criteriile care m-au atras cel mai
mult, deci, crezând în mine și în forțele mele, mi-am
urmat neclintit planul, iar visul de a ajunge student
Erasmus într-un mediu academic complet nou și diferit
de cel de acasă s-a împlinit.
Odată ajuns în Belgia, totul a fost o provocare și
aventură, pe care le-am acceptat cu mult entuziasm.
Încă de la început am avut parte de activități cu ceilalți
studenți Erasmus, făcând vizite în Namur, Bruxelles și
orașul universitar Liège.. Activitățile au fost complexe și
variate prin tematica lor, începând cu activități de
cunoaștere a orașului și a istoriei acestuia, până la
excursii la fabrica de ciocolată Darcis, mina BlegnyMine și abații precum Val Dieu, Maredsous, și
terminând cu rezervația naturală Hautes Fagnes-Eifel
și parcul natural Eupen.
Anumite vizite sau excursii la principalele atracții
turistice din Belgia, dar și la cele mai puțin cunoscute
publicului larg, au fost realizate de către facultate. În
același timp, m-am implicat în diferite organizații
studențești, precum grupul ESN (Erasmus Student
Network) sau FSA (nternational Forestry Students'
Association), cu care am avut prilejul să descopăr toată
țara.
Provocarea și noutatea nu au constat doar în
obiectivele și orașele vizitate, ci și în mediul studențesc
din care am făcut parte pentru câteva luni, o primă
diferență fiind, încă de la început, sistemul de notare de
la 0 la 20. Am rămas plăcut surprins de contrastul între
vechile clădiri, care și-au păstrat unicitatea și farmecul
de odinioară, în exterior și tehnologia modernă
avansată întâlnită în laboratoare și în facultate în
interior.

Mediul academic de la facultatea Agro-Bio-Tech din
Gembloux este unul dinamic, modern, cu studenți din
toată lumea, remarcându-se în activități de cercetare
avansată în agricultură, silvicultură și nu numai. Aici am
avut ocazia sa întâlnesc și să leg prietenii cu studenți
Erasmus și doctoranzi din țări precum Franța, China,
Cuba, Congo, Mexic și Coasta de Fildeș.
Desigur, aici sunt expuse doar niște informații sumare
din tot ce presupune experiența Erasmus și este dificil
de descris mulțimea de trăiri și toate momentele
frumoase avute pe perioada întregului semestru. De
aceea, vă recomand cu căldură să descoperiți și să trăiți
și voi, ca studenți, tot ce presupune acest program
Erasmus+, fiind unul dintre cele mai bune și cu adevărat
folositoare experiențe din întreaga etapă a vieții de
student.
Așadar, nu mai sta pe gânduri și aplică și tu pentru cea
mai faină experiență din viața ta!

Țurcaș Olimpia Minerva

Inginerie industrială
Mobilitate de studiu
Africa de Sud, Universitatea din Stellenbosch
Aprilie - August 2018

veverițelor, pe care le întâlnești la tot pasul, și care imi
aminteau de acasă pentru că, văzându-le, mă gândeam
la Vatra Dornei.
Campusul universitar este amplasat într-un peisaj
fermecător, cu munți în împrejurimi. Are o atmosferă
patriarhală și te încântă cu arhitectura sa specifică,
tradițională, dar care vibrează de tinerețea studenților.
Cu toate acestea un loc aparte îl ocupă și clădirile
moderne care se integrează perfect în decor.

„Am și reușitsă fiu un bun ambasador alUniversității
Transilvania și al României”
Prin Programul Erasmus+ am avut ocazia fericită de a
face parte timp de 4 luni, din această minunată
experiență numită STELLENBOSCH, care a fost benefică
pentru mine, atât la nivel profesional cât și personal.
Universitatea Stellenbosch, din Africa de Sud, situată în
localitatea cu același nume, a sărbătorit anul acesta
centenarul de la înființarea ei. Simbolul Universității
este frunza de stejar, deoarece localitatea se numește
în afrikaans Orașul stejarilor, iar eu aș adăuga și al

În cadrul Konservatorium-ului, concertele de prânz sunt
o desfătare pentru melomani. Biblioteca Universității
este impresionantă. Ea este o clădire modernă cu o
colecție de carte valoroasă, pe care am avut plăcerea să
o vizitez. Construită în inima campusului, în „piața
roșie”, se întinde pe suprafața subterană a întregii piețe.
Inteligentă alegere, căci spațiul este astfel aerisit, dând
posibilitatea privitorului de a admira arhitectura
clădirilor istorice care încadrează pietonalul. Nici
Biblioteca Departamentului de Silvicultură și Știința
Lemnului nu se află mai prejos. Situată în apropierea
acestuia, în una din clădirile de la Facultățile de inginerie
este bine dotată. Aici am găsit informațiile de
specialitate care m-au interesat și mi-au permis să
finalizez cu succes teza mea de cercetare.

Departamentul de Silvicultură și Știința Lemnului din
cadrul Facultății de Agro Science, unde mi-am
desfășurat activitatea, poate fi considerat ca o mare
familie în care atmosfera de lucru se îmbină perfect cu
pauza de la ora 10 din Tea Room sau de pe terasa din
față, unde se socializează în jurul unui pin impresionant.
Profesori și studenți, cu ceștile aburinde cu Rooibos tea
(se bea cu lapte, ca ceaiul englezesc) sau cafea, discută
diferite teme, atât legate de profesie cât și legate de
sport, de muzică, sau întâmplări hazlii din proiectele la
care au participat. Majoritatea preferă Rooibos tea care
este specific zonei. Fiind băutoare de ceai, am
descoperit această nouă aromă (pe care am adus-o și
acasă).
Persoana sub îndrumarea căreia m-am aflat, a fost
foarte generoasă cu mine, ajutându-mă să mă
acomodez, creând o atmosferă plăcută de lucru,
informându-mă cu ce se poate vedea și vizita în campus
și punându-mi la dispoziție echipamentul necesar
testărilor pe care am dorit să le efectuez pentru teza
mea de doctorat…și mergând mai departe până la a-mi
aduce - cu ocazia unei vizite la Universitatea
Transilvania din Brașov - două frize de parchet pentru ami finaliza testările. Mulțumesc și mă plec cu respect
pentru ceea ce a făcut pentru mine.
Această perioadă petrecută la Stellenbosch, a fost una
creativă și prolifică. Am scris articole pentru Conferințe,
începând cu cea de Creativitate și Inventică, urmând cea
de la Sofia, Bulgaria și Trabzon din Turcia. Și, bineînțeles,
am lucrat cu spor la teza finală.
Ce am remarcat și mi-a plăcut a fost să surprind cum
studenții lucrează practic în atelier. După prezentarea
tuturor mașinilor din dotare, aceștia au trebuit să-și

aleagă un proiect (care să cuprindă toate operațiile
explicate) și la sfârșitul perioadei să prezinte produsul
finit. Nu am putut să nu remarc seriozitatea cu care au
lucrat. Doi dintre studenți, deoarece și-au ales niște
proiecte mai elaborate au avut nevoie de mai mult timp
de lucru, ceea ce i-a făcut să rămână peste program de
multe ori pentru a finaliza, dar rezultatul a fost pe
măsura efortului lor. Plăcerea și satisfacția muncii care
s-a citit de pe chipul lor îmi dădea convingerea că și-au
ales bine meseria.
În timpul liber, la sfârșit de săptămână, am reușit să văd
împrejurimile (o rezervație, locuri de degustare a vinului
– zonă viticolă renumită, grădină zoologică) și să vizitez
localitatea (grădina botanică – cea a universității având
o colecție spectaculoasă de bonsai, muzeele – de
miniaturi și jucării, de artă – Rupert Museum – au un
Rodin veritabil și un Picasso, și cel urban – cu casele
reprezentative) și dotările sportive ale Universității.
Am gustat și din deliciile locale. Desertul local este Milk
Tarte (o budică de vanilie cu lapte pe un suport de aluat
fraged). Să mănânci la Ocean Bascket – specialități din
pește - a fost o a devărată plăcere culinară de neuitat.
Localitatea abundă de localuri cu specific diferit (turcesc,
libanez, mexican, italian, spaniol etc.).
Sunt recunoscătoare că am luat parte la acest program
ERASMUS+, în care m-am străduit și cred că am și reușit
să fiu un bun ambasador al Universității Transilvania și
al României!

Dudău Anda - Jacqueline

Inginerie mecanică
Mobilitate de practică
Austria, RHP Technology GmbH
Iulie - Septembrie 2018

de mult m-a schimbat această experiență, încât am
decis să revin. Astfel, vara aceasta mi-am făcut din nou
bagajele și am luat același zbor către același oraș de vis.
Din punct de vedere profesional pot spune că am
evoluat enorm. Am avut șansa să lucrez într-un
domeniu de mare actualitate, care necesită multă
atenție și determinare, un domeniu creativ și plin de
provocări. Am lucrat cu aliaje metalice, materiale
compozite, ceramice, folosind tehnologii inovatoare de
densificare a pulberilor de materiale, dar și metode de
analiză a proprietăților acestora.

„Am învățat mult peste așteptările mele cele mai
îndrăznețe și am ajuns să mă cunosc”
Am fost întotdeauna de părere că orice experiență trăită
are darul de a ne forma ca oameni, caractere, de a ne
pava încet dar sigur un drum frumos în viață.
Participarea la un stagiu Erasmus+ clădește o
experiență profesională incredibilă, dar formează și o
personalitate puternică.
Am participat la două stagii de practică Erasmus+.
Prima, la sfârșitul anului II de facultate: am plecat în
Viena, la firma RHP Technology GmbH, o companie
axată pe cercetarea și dezvoltarea de materiale noi. Atât

Proiectele la care am lucrat au fost atât de diverse încât
de multe ori eu și colegii mei a trebuit să venim cu idei
netradiționale pentru a rezolva problema din fața
noastră. Ce am apreciat enorm la colectivul în care am
lucrat a fost faptul că atunci când survenea o situație
neprevăzută, ne așezam și discutam, încercând să
găsim soluția optima. „Tu cum ai face aici?” era
întrebarea adresată mie – cei cu care am lucrat m-au
învățat, mi-au acordat din timpul lor cu generozitate,
mi-au oferit ocazia să mă implic activ în proiectele
companiei. Și astfel, cu toate mințile antrenate, aveam
rezultatul!
Anul trecut am fost speriată la început. Erau atât de
multe necunoscute. Eram conștientă de cât de puțin

știu de fapt și mi-a fost teamă de eșec. Am învățat, am
studiat, am lucrat în echipă, iar curând am devenit
capabilă să îmi îndeplinesc singură sarcinile, am primit
responsabilități. Anul acesta, continuând cele învățate
anterior, am primit proiecte individuale, dar și proiecte
de echipă.
Această experiență mi-a indicat drumul pe care vreau
să îl urmez: o carieră în cercetare. Am crescut, am
evoluat, m-am maturizat. Am învățat mult peste
așteptările mele cele mai îndrăznețe și am ajuns să mă
cunosc. Am lucrat într-un mediu unde jumătate dintre
angajați erau austrieci, și cealaltă jumătate străini, fapt
ce a impus o adaptare la situațiile de lucru. În momentul
în care nu știi denumirea unui obiect, trebuie să găsești
o cale să explici celuilalt, ceea ce a dus la o dezvoltare a
vocabularului tehnic în limba engleză, dar și la învățarea
termenilor tehnici din germană.
Am învățat și lucruri noi de viață. Am descoperit ce
înseamnă un început, dar și ce înseamnă să îți iei rămas
bun. Am trăit diminețile răcoroase, am simțit străzile cu
piatră cubică, am „respirat" în clădirile cu tavan înalt,
m-am plimbat pe bulevardele largi, dar am umblat și ca
nebună în weekend să găsesc un magazin alimentar
deschis.
Mai presus de toate, am rămas uimită de
multiculturalitatea acestui oraș. În doar câteva luni
petrecute acolo am avut ocazia să leg prietenii cu
oameni din Norvegia, Spania, Slovacia, Malta, Italia și
bineînțeles din Austria. Dacă există ceva pe lume care să
schimbe total mentalitatea unui om, atunci aceasta
este reprezentată de șansa de a vedea lumea prin ochii
altora. Ne-am spus povești, am mers la concerte, am
vizitat, am călătorit, toate împreună.

Cu toate temerile cu care am plecat la drum, am ajuns să
văd că lumea nu e așa un loc de speriat. Trei luni
înseamnă atât de puțin dar au fost atât de pline de
evenimente. Traiul într-o cultură și o mentalitate diferite
de cele în care am crescut m-a îmbogățit, mi-a deschis
noi orizonturi. Și dacă e ceva pentru care sunt întradevăr recunoscătoare, sunt oamenii cunoscuți in
aceste veri de practică cu Erasmus+.
Nu a trecut mult timp de când am revenit, dar mă
cuprinde nostalgia gândindu-mă la un oraș spațios cu
parcuri mari, cu străzi pavate, cu copaci impunători. Un
oraș cu multe concerte, cu muzică bună, cu
cinematografe și festivaluri. Un oraș în care am zâmbit
mai larg ca niciodată, în care am râs până m-a durut
abdomenul. Un oraș pe care am ajuns să îl cunosc foarte
bine, care o să rămână în sufletul meu pentru
totdeauna. Un oraș în care îmi doresc din toată inima să
revin. E Viena lui Strauss, a lui Klimt, a lui Boltzmann, a
lui Wagner… E Viena mea dragă.

Inginerie medicală
Mobilitate de practică

Germania, Friedrich-Alexander

Martin Ioana

Universität Erlangen-Nürnberg
Iulie - Septembrie 2018

aș fi crezut că Germania și oamenii de la Institut m-ar
primi vreodată cu brațele larg deschise și că m-aș
integra atât de ușor. Până la urmă, această țară m-a
ales pe mine.

„Mi-am format un drum prin care să ajung la ceea ce eu
numesc acum ~viața mea de vis~”
Prin experiența mea în Germania, în cadrul programului
Erasmus+, m-am dezvoltat mult mai mult și mai diferit
decât mă așteptam. Am fost plecată în Erlangen și am
lucrat în cadrul unui institut de cercetare, Institut für
Klinische und Experimentelle Pharmakologie und
Toxikologie, Friedrich-Alexander Universitat (FAU)
Erlangen-Nürnberg.
Voi fi sinceră și voi spune că mi-a fost oarecum frică
inițial să plec într-o asemenea țară, cu o cultură și un stil
de viață aparte și cu o limbă nu tocmai prietenoasă. Nu

Institutul de Farmacologie și Toxicologie Clinică și
Experimentală al Universității Friendrich-Alexander
Erlangen-Nürnberg mi-a fost loc de practică și învățare
timp de aproape trei luni. Aici am fost integrată într-un
mediu multicultural și m-am simțit ca acasă. Nu mă
așteptam să fiu privită ca un „om mare”, ca părerile și
întrebările să-mi fie luate în serios de către niște
cercetători, niște profesori universitari cu o vastă
experiență în domeniu.
1 iulie a fost data la care procesul meu de schimbare
începea. De când am ajuns în aeroportul cel mai
apropiat, în Nürnberg, am fost întâmpinată cu căldură.
Aici nu mă refer doar la vreme, căci erau într-adevăr cu
mai mult de 20 de grade Celsius în plus acolo, ci la
căldura sufletească cu care ne-a primit doamna Laura
Cristina Konerth în țara care i-a devenit în urmă cu mai
mulți ani cămin. Fără ca noi să o rugăm, ne-a dus de la
aeroport la apartamentul pe care tot dumneaei îl găsise
pentru noi.
În Institut, am avut onoarea de a lucra în echipa
domnului profesor Andreas Hess.

Fiindcă eram trei studenți veniți în Institut prin
programul Erasmus+, ni s-a oferit în primele zile o
varietate de teme pe care să ne axăm pe durata
mobilității. Eu am ales să încep dezvoltarea unei
aplicații pentru iPad pentru monitorizarea stilului de
mers al rozătoarelor. Această aplicație face parte dintrun proiect mult mai mare care va studia impactul
anumitor substanțe asupra rozătoarelor și, implicit, a
oamenilor. A urmat apoi perioada de documentare, în
care colegii de la Institut ne-au ajutat cu toate
materialele necesare.

o prezentare referitoare la aplicația pe care am dezvoltat-o, în cadrul seminarului săptămânal menționat
anterior. De la început am știut că voi putea face o
aplicație funcțională pe care o voi putea prezenta la
sfârșitul anului universitar ca lucrare de licență.

Încet-încet, mi-am format o rutină. În timpul
săptămânii, mergeam dimineața la Institut, iar dupăamiezile erau din când în când și ele ocupate de diferite
activități. Colegul nostru, Claudiu Ivan, fost student la
universitatea noastră, în Brașov, ne-a făcut cunoștință
cu diverse persoane, dar ne-am format un grup de
prieteni cu care ieșeam fie în oraș, fie în afara lui, să
vizităm diverse locuri din zonă. Desigur, aproape la
fiecare sfârșit de săptămână, doamna Konerth planifica
o mică escapadă pentru noi.

În Institut, m-a impresionat faptul că toți erau dornici să
mă ajute. Deși nivelul de efort depus a fost mai mare
decât mă așteptam, am simțit că am fost ajutată și
înțeleasă de cei de acolo. Nu pot descrie în cuvinte cât
de recunoscătoare sunt pentru tot ce au făcut domnul
Hess, doamna Konerth și restul colegilor pentru a ne
face să ne simțim în largul nostru.

Cele trei luni au trecut destul de rapid, din momentul
instalării rutinei. În fiecare săptămână, lucram la proiect;
marți și vineri era câte un seminar în timpul căruia o
persoană din cadrul Institutului prezenta și explica
diverse lucrări științifice sau concepte relevante pentru
proiectele Institutului. Pe măsură ce se apropia finalul
mobilității și întoarcerea acasă, parcă îmi doream să mai
rămân, deși dorul de casă își făcea simțită prezența
zilnic în sufletul meu. Parcă abia ne acomodaserăm cu
Institutul, orașul, oamenii, Germania și deja trebuia să
plecăm. În ultima săptămână a plasamentului, am făcut

Cât despre temerile mele… Germania este o țară
extraordinară. Oamenii par reci, dar, odată ce petreci
mai mult timp acolo, îți dai seama cât de prietenoși sunt
ei de fapt. Parcă atunci când am fost nevoită să vorbesc
germană, toate cunoștințele pe care nici nu știam că le
aveam au ieșit la suprafață. Integrarea a fost deci floare
la ureche.

În concluzie, experiența a fost extraordinară atât la nivel
educațional, cât și la nivel personal. Am învățat extrem
de multe lucruri despre mine, mi-am format un drum
prin care să ajung la ceea ce eu numesc acum „viața
mea de vis” și am devenit mai sigură pe ceea ce pot
face și pe ceea ce-mi doresc cu adevărat. Îmi este greu
să exprim în cuvinte sentimentul pe care îl am în timp
ce scriu acest eseu, dar voi încerca: o căldură pornită din
inimă, care se extinde în tot corpul încet-încet, un
zâmbet pe chip și lacrimi de bucurie și recunoștință în
ochi. Asta a însemnat FAU, Germania pentru mine.

Onișor Maria Octavia

Medicină
Mobilitate de studiu și de practică
Grecia, Universitatea din Patras
Septembrie 2018 - Septembrie 2019
cu o carte în mână, ori în apă, înotând. Grecia este o țară
în care naționalismul și mândria se regăsesc în mod
constant, familia și tradițiile primează, mitologia și
zeitățile încă au un rol în societatea modernă, iar
filosofia reprezintă de fapt o modalitate de a trăi viața.

„Odată cu începerea experienței Erasmus+, a început și
călătoria spre cunoașterea personală”
Pe parcursul anului universitar 2018/2019, am avut
deosebita oportunitate de a fi student Erasmus+ în
Patras, Grecia sau ,,Patradise’’, așa cum îl numesc
studenții Erasmus. De altfel, gândindu-mă la marea,
soarele, politețea oamenilor, diversitatea culinară și a
obiceiurilor, pot spune că porecla este bine meritată
deoarece acestea sunt principalele aspecte care
contribuie la unicitatea acestui loc. Grecia coincide cu
intrarea într-o altă lume care funcționează după un fus
orar diferit, în care intensitatea grijilor și a problemelor
nu se resimte atât de pregnant, unde dimineața poți
participa la activități didactice, iar după-amiaza îți
poate oferi bucuria de a sta la malul mării ori în bătaia
soarelui

Odată cu începerea experienței Erasmus+, a început și
călătoria spre cunoașterea personală. Astfel, am aflat că
pot fi un ambasador aprig și entuziasmat al României, o
persoană care încearcă să își găsească locul într-o
cultură nouă și care învață cum să asimileze totul pentru
a evolua. În timp, câștigul cultural nu a fost focalizat
numai pe identitatea greacă, ci și pe zecile de culturi pe
care le aveau toți studenții Erasmus+, acesta fiind un
beneficiu neașteptat, dar indispensabil. Pe parcursul
mobilității Erasmus+, toți studenții participanți s-au
reunit sub cupola egalității, prieteniei și a bunăvoinței.
Totuși, nu uitam cine sunt și de unde provin. Practic,
realizam cu adevărat ce înseamnă să fiu româncă, dar și
ce reprezintă statutul de cetățean european.
Una dintre cele mai mari temeri pe care le-am avut în
privința programului Erasmus+ a fost legată de educația
pe care urma să o primesc. Fiind studentă la medicină,
nu trece o zi fără să citesc ceva legat de acest domeniu,
acest aspect avându-și sursa tot în spusele grecilor care
afirmă faptul că nu este suficientă o viață pentru a
studia medicina. Cu toate acestea, mobilitatea

Erasmus+ nu numai că mi-a sporit entuziasmul și
interesul pentru medicină, dar mi-a oferit și un mediu
propice pentru a studia. În Grecia am fost pentru prima
oară mâna a doua la operații și am efectuat o varietate
de proceduri medicale esențiale în tratarea pacienților.
Faptul că numele meu apărea pe documente medicale
oficiale m-a determinat să înțeleg și să simt
responsabilitatea pe care o are un medic. Trecerea de la
statutul de o simplă studentă la acela de membru al
unei echipe medicale mi-a adus o satisfacție interioară
de nedescris, întrucât pentru prima dată am simțit
încrederea unor medici cu experiență în abilitățile mele
de a efectua manevre medicale și pot spune că acesta
este unul dintre cele mai prețioase momente din viața
unui medic. Acest ,,click’’ ne conferă o nouă perspectivă
asupra învățatului, răspunderii medicale și asupra vieții
personale, făcându-ne să conștientizăm ce înglobează
cu adevărat medicina: grija pentru pacienți, dar și grija
pentru tine și pentru familia proprie, care devine
sprijinul și sursa de energie pentru a putea oferi mai
departe îngrijirea necesară pacienților. Toate aceste noi
descoperiri medicale și personale nu s-au oprit aici, ci au
continuat pe parcursul lunilor de vară când, începând
activitatea științifică, a venit momentul să pun în
practică tot ce am învățat la Universitatea Transilvania
din Brașov, dar și la Universitatea din Patras: cunoștințe
medicale, muncă în echipă, capacitatea de lider, răbdare
și abilități organizatorice.
Fiecare experiență a însemnat o luptă interioară și
exterioară pentru dezvoltare, pentru reprezentarea
personală și profesională a Universității Transilvania din
Brașov. Atunci când am ajuns în Grecia mi-am dorit să
mă dedic în totalitate în tot ceea ce urma să fac, iar
ambiția și perseverența mi-au transformat mobilitatea
Erasmus+ în cel mai frumos și remarcabil an al vieții

mele. Cele treisprezece luni petrecute în Patras, Grecia
mi-au oferit o continuitate și o înțelegere profundă a
ceea ce înseamnă a fi student Erasmus+. În acest mod
mi s-a deschis viziunea asupra lumii în modalități pe
care nu le-am crezut posibile până în acel moment și
mi-a oferit oportunități profesionale pe care nu le-am
luat în considerare înainte. Pe de o parte, împlinirile
personale s-au concretizat în dezvoltarea caracterului și
a identității proprii. Din punct de vedere profesional, am
făcut parte dintr-o echipă medicală de elită și am
contribuit activ atât la soluționarea cazurilor medicale,
cât și la progresul științei prin activitatea de cercetare
efectuată.

Salcă Iulia

Masterat - Inovare Culturală
Mobilitate de studiu
S.U.A. , Universitatea Radford, Virginia
Ianuarie - Mai 2019
aș fi preferat să-mi petrec al doilea semestru. Dacă aș
putea să mă întorc în timp și să repet experiența, aș
face-o fără să stau pe gânduri. Perioada petrecută acolo
m-a schimbat mult, am devenit mai sigură pe mine și
mai motivată să îmi îndeplinesc visele și țelurile pe care
mi le-am propus. Am cunoscut câțiva dintre cei mai
uimitori și minunați oameni și mi-am făcut amintiri și
prietenii care vor dura o viață. Am învățat foarte multe
lucruri în cele patru luni și am avut parte de niște
profesori extraordinari care au fost alături de mine și mau susținut.

„Dacă aș puteasă mă întorc în timpsăși repet
experiența, aș face-o fără să stau pe gânduri.”
Între anii 2015-2018 am fost înscrisă la specializarea
de Studii Americane, absolvind în 2018, iar de un an de
zile urmez cursurile masteratului de Inovare Culturală.
În perioada ianuarie-mai 2019 am beneficiat de bursa
Erasmus+ și am ales să studiez timp de un semestru la
Universitatea Radford din Virginia, devenind astfel
prima student de la Facultatea de Litere care a plecat cu
o bursă Erasmus+ în Statele Unite ale Americii.
Pot spune cu ușurință că nu există nici un alt loc în care

Am avut extrem de mult de învățat pentru cele cinci
materii pe care am ales să le studiez, însă tot efortul a
meritat din plin pentru că mi-am îmbogățit bagajul de
cunoștințe, iar la sfârșitul semestrului am fost răsplătită
cu nota maximă (A) la toate materiile. Cu toate acestea,
am încercat să creez un echilibru între studiu și timpul
liber, de care am profitat la maxim. Am avut și ocazia să
călătoresc în diferite locuri de pe coasta de est a Statelor
Unite, locuri în care mi-am făcut cunoștințe și prieteni
noi și am încercat o mulțime de sporturi pe care nu le
mai practicasem până atunci. De asemenea, în luna
martie, am avut și incredibila ocazie de a ține un discurs
studenților de la Universitatea Columbia din New York,
fiind invitată de o profesoară de acolo cu care am lucrat
în parteneriat pentru cartea ce urmează să o publice.

Totodată, prezența mea la cursul doamnei Prof. Dr.
Theresa Burriss, Social and Environmental Justice in
Appalachia, pe parcursul celui de-al doilea semestru, a
avut ca efect participarea mea la conferința de anul
acesta de la Brașov, Appalachian/Carpathian
International Conference. Împreună cu dânsa și cu alți
patru reprezentanți ai unor universități din zona
Apalașilor, am deschis această conferință cu
prezentările noastre și cu perspective de viitor pentru
Universitatea Transilvania din Brașov. În prezentarea
mea am discutat despre experiența pe care am avut-o
la Universitatea Radford și despre soluții și idei noi care
ar putea fi implementate cu succes în mediul academic.
Dacă ar fi să aleg un singur lucru de care să mă simt
mândră și care să mă bucure mult, acela ar fi legat de
metodele de predare ale profesorilor din Statele Unite
pe care le-am învățat. Pentru că pe viitor îmi doresc să
devin cadru universitar, am avut grijă să studiez
îndeaproape felul în care se predă acolo și am învățat o
mulțime de tehnici care pot fi implementate cu succes și
la noi, și de care cu siguranță voi ține cont atunci când
îmi va veni și mie rândul să stau la catedră.
Însă toate cele de mai sus nu ar fi fost posibile fără
bursa Erasmus+ pe care am primit-o și fără sprijinul
profesorilor mei de la Facultatea de Litere. Acest
parteneriat pe care Universitatea Transilvania din
Brașov îl are cu Universitatea Radford este o
oportunitate minunată pentru fiecare student care este
interesat să experimenteze un semestru „in the
American way”. Fiind absolventă a Studiilor Americane,
mi-a fost ușor să mă integrez în viața și în cultura
americană. M-am simțit foarte confortabil acolo și am
știut la ce să mă aștept sau cum să mă comport în
anumite situații, datorită a tot ceea ce am învățat în

ultimii ani la universitatea noastră.
Ultima săptămână pe care am petrecut-o la Radford a
fost plină de râsete și lacrimi. A fost dificil când a venit
timpul să părăsesc acel loc și oamenii pe care i-am
cunoscut acolo, încât mi-aș fi dorit să-i aduc pe toți
acasă cu mine dacă ar fi fost posibil. Dar sunt
recunoscătoare că am ajuns să îi cunosc pe toți. Este
fantastic când realizezi ce impact pot avea asupra ta
oameni pe care i-ai cunoscut de puțin timp. Voi fi veșnic
recunoscătoare pentru această oportunitate și vreau să
le mulțumesc tuturor pentru că mi-au făcut studiul în
străinătate una dintre cele mai bune decizii pe care leam luat vreodată și că mi-au făcut acel semestru de
neuitat, în cel mai bun mod posibil.

Sturzu Teodora

Masterat - Inginerie virtuală în proiectarea
autovehiculelor rutiere
Mobilitate de practică
Belgia, Siemens Digital Software, Leuven
Februarie - Mai 2019

Principalul scop al participării mele în cadrul
programului de Mobilitate Erasmus+ a fost realizarea
proiectului meu de diplomă pentru încheierea
masteratului. Am aplicat pentru un loc de practicant în
cadrul Siemens Digital Industries Software în Leuven,
Belgia, întrucât eram convinsă că va fi o provocare să îmi
întrerup activitatea de inginer mecanic în domeniu de
design și să abordez un mediu necunoscut. În plus,
oportunitatea de a locui într-o altă țară era foarte
atrăgătoare și necesară, atât din punct de vedere social
cât și al carierei.
„Este, fără îndoială, experiență
o
pe care o voi
recomanda oricărui student”
Am
absolvit
cursurile
specializării
Ingineria
Autovehiculelor Rutiere, in limba engleză, iar in iunie
2019, am încheiat cei doi ani ai programului de Masterat
Inginerie Virtuala in Proiectarea Autovehiculelor Rutiere.
Deși am luat de mai multe ori în considerare
posibilitatea de a pleca în străinătate pentru studii prin
intermediul programului de Mobilitate Erasmus+ atât în
timpul cursurilor de licență, cât și a celor de masterat,
am concluzionat că ar fi fost mai util pentru dezvoltarea
mea să petrec semestrul de primăvară a celui de-al
doilea an de masterat într-o mobilitate de practică cu o
bursa Erasmus+.

Subiectul lucrării mele de diplomă și al activității de
practică a fost „Visual cue modelling for realistic driving
simulator”, cu trei părți: design, construcție a mediului
virtual și simularea dinamică.
Proiectarea unui simulator funcțional a necesitat
utilizarea a două produse software Siemens, care au
acționat componente de vehicule identice cu cele
existente pe modelul electric de autovehicul. Ca urmare,
s-au realizat măsurători pe echipamente reale, care au
fost apoi transpuse în modelul virtual. Astfel, modelul
rezultat a fost importat în software-ul dorit, Siemens
PreScan, unde obiectului i s-au oferit abilități dinamice
tridimensionale. În consecință, unele componente ale
modelului au fost animate, anume, roțile și volanul,

adică componentele văzute de ochiul uman în afara
vehiculului și, implicit, într-un simulator. Pentru a obține
un model cât mai aproape de realitate în simularea
răspunsului dinamic al vehiculului în MATLAB, o
simulare dinamică a modelului a fost realizată cu
modulul de simulare al NX. Răspunsul modelului animat
în timp aproape real a fost testat prin conectarea la
stația de lucru a unui echipament pentru jocuri video
constând din volan și pedale. Parametrii de intrare au
fost modificați în modelul Simulink din lege de mișcare
în citire prin telecomandă. Concluzia a fost că modelul
putea fi adaptat, și răspundea stimulilor externi, anume,
rotația volanului, accelerație si frânare din pedale, și
animația era aproape în timp real.
Perioada de practică la Siemens a reprezentat una
dintre oportunitățile oferite de programul de masterat.
Avantajele mobilității de practică au fost efectiv studiul
și completarea proiectului de diploma cu aplicabilitate
pe un proiect în desfășurare. Din primăvară, simulatorul
a fost asamblat cu componentele pe care le-am gândit,
iar modelul virtual pe care am lucrat este adaptat în
continuare și testat pentru a întruni cerințele
simulatorului. Sunt extrem de mulțumită că am
participat la acest proiect și că am cunoscut persoane cu
care nu aș fi avut altfel ocazia să colaborez, ținând cont
de domeniile ușor diferite în care lucrăm. Este, fără
îndoială, o experiență pe care o voi recomanda oricărui
student care își dorește să lucreze în cadrul a ceva care
sa aibă finalitate. Consider că aduce o schimbare de
viziune și ajută la dezvoltarea unei ambiții constructive
în oameni, și ajută la evoluția în plan social și al carierei.

Țică Bogdan

„Sincer, cititorule, dacă citești cuvintele acestea
întrebându-te dacă să pleci într-o mobilitate, lasă-mă
să îți răspund la întrebare: Du-te!”
Nu am vrut să plec într-o mobilitate Erasmus+. Colegul
meu, Robert, cu care am împărtășit această experiență
și-a dorit să plece și mi-a dat de înțeles că singur nu ar
pleca. Astfel, din dorința de a-l ajuta să aibă parte de
experiența pe care și-o dorește și pe baza dozei minime
de interes stârnit în cadrul sesiunii de informare despre
mobilitățile Erasmus+ (la care am participat doar pentru
că Robert nu a putut ajunge) am ajuns în Tilburg,
Olanda, ca student Erasmus+.
Povestea din acest eseu are ca scop evidențierea
realizărilor dintr-o mobilitate. Așadar, să începem: Am
ajuns la o universitate care bâzâia de aglomerație și neam înregistrat, apoi am intrat în posesia cheilor de la
apartamentul studențesc unde urma să locuim. Camera
mea era prăfuită, veche și plină de păianjeni uriași.

Psihologie
Mobilitate de studiu
Olanda, Universitatea Tilburg
Februarie - Mai 2019
Perioada de adaptare, în care am reparat și curățat
apartamentul nu a fost ușoară. Cu toate acestea, zilele
au trecut și cu fiecare ajustare adusă apartamentului
începea să se simtă tot mai mult ca „acasă”. În
următoarele săptămâni au apărut unul câte unul și
colegii de apartament, fiecare deosebit și unic în felul lui.
Poate că am avut norocul de a ne potrivi foarte bine,
poate că am învățat să fim împreună, însă un lucru este
sigur: Ele, Julia, Leo, Robert și eu am devenit încet ceea
ce aș putea fără ezitare să numesc o familie. Aproape
săptămânal organizam o seară de jocuri în camera unuia
dintre noi. În decursul acestor seri râdeam cum nu am
mai râs vreodată, mâncam împreună fie Sushi sau pizza
comandate, fie o specialitate a țării unuia dintre noi,
gătită acolo în apartament cu contribuția fiecăruia și
dezbăteam aprins tot felul de subiecte. Cu multe cuvinte
am evidențiat de fapt prima mare realizare, poate
neintenționată, a mobilității: stabilirea unor relații de
prietenie deosebit de puternice pe care sper că nu le voi
pierde niciodată.
Academic vorbind, Tilburg a fost un șoc. Volumul de
lucru a devenit de 7 ori mai mare (am calculat) decât cel
de la universitatea de acasă. În prima prezentare ne-a
fost transmis faptul că la Universitatea din Tilburg, nota
10 este „rezervată zeilor” și că dacă suntem obișnuiți cu
note mari, ar fi timpul să ne pregătim pentru o surpriză,
dat fiind faptul că studentul olandez țintește spre nota
6. Aceste informații au pus benzină pe grămada mea de

motivație și au aprins în mine o dorință nemaipomenită
de a performa. Astfel am dedicat în lunile ce au urmat în
jur de 8-10 ore pe zi studiului. Examenele s-au simțit ca
un punct culminant în care pot arată și folosi în sfârșit
toate cunoștințele pe care le-am acumulat. Zecele
„zeilor” nu l-am obținut, însă notele mele au fost atât de
bune încât am fost felicitat direct prin email de către
unul dintre profesori. Niciodată nu am învățat atât de
temeinic cum am făcut-o în Tilburg și aproape nici un set
de cunoștințe nu s-a fixat la fel de bine ca cel studiat în
acea perioadă. Cu toate aceste cuvinte am încercat să
evidențiez a doua mare realizare din mobilitate:
acumularea unor competențe deosebite în ceea ce
privește munca și dedicarea, precum și obținerea unui
set stabil și vast de cunoștințe în domeniul de studiu.

l-a schimbat”, am ajuns să susțin cu încredere exact
același lucru. Consider că experiența Erasmus nu este
ceva dat, gata stabilit, necesitând doar participarea
studentului. Din contră, experiența Erasmus este ceva
ce construiești, așa cum vrei tu, pe tot parcursul
mobilității. Această libertate extraordinară de a construi
ceva nou,„de la zero”, în mijlocul unei vieți care pare deja
a avea reguli bine stabilite, oferă într-adevăr un prilej de
respiro. Ești pus în fața oportunității de a alege din nou
și de a te construi așa cum vrei să fii. Mobilitatea de
studii a fost o perioadă în care, a fost plantată sămânța
unei noi perspective asupra vieții, care, cu siguranță mă
va forma în moduri în care acum încă nu îmi pot imagina.
A patra realizare (probabil de la sine înțeleasă): începutul
unei noi perspective asupra vieții.

În planul social experiența Erasmus în Tilburg nu a fost
lipsită de încercări. Momentul cheie al vieții mele sociale
în timpul mobilității a fost decizia de a mă alătura și
grupului de alergat al universității. Este cu totul special
momentul când găsești persoanele cu care împărtășești
atât de multe interese și cu care pur și simplu ești
compatibil. Au urmat momente de neuitat, atât la
antrenamente cât și la activitățile organizate de grup,
precum vânători de comori în tot orașul și în afara lui,
seri de jocuri, ieșiri în oraș și participarea lunară la curse
în diferite locații din Olanda. A treia realizare deosebită
poate fi rezumată astfel: dobândirea curajului și abilității
de a construi stilul de viață dorit atât singur cât și alături
de persoanele compatibile pe care le dorești în jurul tău.

Greu mi-a fost în ziua în care mi-am dat seama că nu voi
mai locui în acea cameră, la început prăfuită, pe care o
îndrăgeam atât de mult, fiind locul unde abia așteptam
să ajung în fiecare seară și pe care cu bucurie îl numeam
și încă îl numesc „camera mea”. Astăzi însă, parcurg
mulți kilometri zilnic prin oraș cu bicicleta second-hand
cumpărată la începutul mobilității și ulterior importată
din Olanda, îi îndrum pe cei doi studenți care își
desfășoară acum mobilitatea la Universitatea din
Tilburg și, nu în cele din urmă, încerc să împărtășesc și
să susțin, oriunde am ocazia, valoarea și impactul
mobilității de studiu Erasmus+. Sincer cititorule, dacă
citești cuvintele acestea întrebându-te dacă să pleci
într-o mobilitate, lasă-mă să îți răspund la întrebare:
Du-te!

Din punct de vedere personal, experiența mobilității a
fost cu adevărat marcantă în cel mai bun sens al
cuvântului. Iată cum, de la persoana care nu avea nici
un interes în a pleca într-o mobilitate și chiar nu îi
înțelegea pe cei pe care, conform clișeului, „mobilitatea

Vlăsceanu Elena Rodica

Tehnologia construcțiilor de mașini
Mobilitate de studiu
Portugalia, Universitatea Nova de Lisboa
Martie - Iunie 2019

metri am hotărât să aplic, considerând că ar fi o
oportunitate unică de a participa într-un program
Erasmus+ pe parcursul licenței.
Am ajuns împreună cu un coleg de grupă în Lisabona,
Portugalia, la Universitatea Nova, Facultatea de Științe
și Tehnologie în luna martie a anului 2018.Am ales
această universitate deoarece știam că se află în Top 8
Univeristăți Tinere din Europa pe partea de inginerie.

„Mi-a făcut o deosebită plăcere să beneficiez de
această bursă și aș repeta experiența fără doar și
poate”
Am luat decizia să particip la selecția pentru Erasmus+
încă din primul an de facultate deoarece îmi doream
foarte mult să văd cum se studiază într-o țară straină,
să vizitez cât mai multe locuri și să-mi fac cât mai mulți
prieteni de diferite naționalități. Cum nu întotdeauna
teoria se potrivește cu practica, înscrierea mea pentru
mobilitate s-a efectuat destul de târziu, pe semestrul I,
in anul III de facultate. Consider că frica de a pleca prima
oară din țară și de a-mi lăsa familia și prietenii în urmă,
m-a influențat destul de mult, dar pe ultima sută de

Am fost integrată la Master, fiind printre puținele fete ce
studiază ingineria și ce a aplicat pentru o bursă
Erasmus+ la această universitate. În timpul semestrului
am participat la toate orele de curs și de practică. Am
rămas plăcut surprinsă de faptul că atât profesorii cât și
studenții din universitatea gazdă s-au oferit să ne ajute
indiferent de situație. Am avut deosebita plăcere să
lucrez la proiecte cu studenți foarte buni și să fiu
evaluată corect de profesori.
Am obținut calificative foarte bune la toate subiectele
pe care le-am studiat, iar profesorii pe care i-am avut
m-au indrumat să continui mobilitatea si anul acesta, pe
primul semestru. Acest lucru nu l-am facut deoarece imi
doresc sa fac lucrarea de licență „acasă”, cu unul dintre
profesorii pe care îi admir.
Chiar dacă nu mi-am continuat programul de mobilitate
și am beneficiat numai de aproape 5 luni, consider că a

fost una dintre cele mai frumoase experiențe din viața
mea. Am legat prietenii pe viață cu persoane de diferite
naționalități, iar faptul că am studiat intr-o limbă straină
m-a ajutat să-mi îmbunatățesc limba engleză și
abilitățile de a discuta și de a prezenta proiecte în fața
unui public.
Am pus foarte mare accent pe partea educațională,
deoarece acesta a fost primul meu țel, să văd și să
înțeleg cum decurg lucrurile în altă țară, dar asta nu
înseamnă că nu m-am și distrat.
Încă din primele zile mi-am făcut prieteni cu care mă
duceam și vizitam. La început am vizitat orașul
Lisabona, pentru a cunoaște cât mai multe despre locul
în care stăm, după care am început să vizităm
împrejurimile, ajungând până în Porto, unul dintre cele
mai minutate orașe din Portugalia, dar și foarte
îndepărtat de Lisabona.
Portugalia este o țară minunată, dar în inima mea a
ramas în România. Mi-a făcut o deosebită plăcere să
beneficiez de această bursă și aș repeta experiența fără
doar și poate, dar eu sunt o patriota sută la sută, îmi plac
provocările, dar tot în țara mea aș dori să am un viitor.
Aici vreau să fiu inginer, aici vreau să aplic toate
lucrurile pe care le învăț pe decursul acestor ani
minunați defacultate.
În timpul mobilității am luat contact cu organizația
studențească Erasmus Student Network, fiind unul
dintre membri. Această organizație mi-a deschis noi
orizonturi, facându-mă să iau în calcul să devin voluntar.
Acest lucru s-a și întamplat!

Imediat ce am revenit în România, am observat un
anunț pe Facebook, unde se menționa că organizația
ESN Brașov caută noi voluntari. Am aplicat și am fost
acceptată. Acum sunt unul dintre voluntarii care sunt și
„buddy” pentru studenții incoming cebeneficiază de
burse Erasmus+ la Universitatea Transilvania Brașov.
Această perioadă m-a făcut să devin mai încrezătoare,
să știu să-mi administrez banii mult mai bine și să fiu
mai deschisă la noi provocări. Recomand tuturor
studenților sa aplice pentru o bursă Erasmus+, pentru a
descoperi o altă lume și pentru a aprecia România mult
mai mult.

