Trăiește oPORTunitatea!
Să ai parte de o experiență Erasmus este o provocare...dar este timpul să fii spontan.
Îndrăznește și acceptă provocarea! Dacă ai refuza e ca și cum ai zice „Nu!” la dezvoltarea ta
profesională și personală.
Mă numesc Folta Flavia și sunt studentă la Facultatea de Științe Politice, Filosofie și
Științe ale Comunicării, specializarea Comunicare și relații publice, în anul III. Am beneficiat de
o mobilitate Erasmus în anul II, în Portugalia, la Instituto Universitario da Maia (ISMAI), lângă
Porto.

Timp de zece luni am aprofundat limba engleză, am încercat să învăț limba portugheză și
câte puțin din graiul prietenilor internaționali, m-am adaptat și integrat într-un mediu nou relativ
repede și am reușit să fiu independentă. Să cunoști atât de multe naționalități cât și cultura lor, să
conștientizezi asemănările și diferențele dintre ele, îți deschide cu siguranță mintea.

Din punct de vedere academic, ISMAI îți oferă șansa să acumulezi multă informație, să
participi la orice curs dorești, să pui în practică ce înveți și să îți extinzi contactele. Clădirea este
una modernă și are multe facilități, deci adaptarea este una ușoară. Atât profesorii cât și
personalul sunt dornici să-ți ofere ajutorul. Poți să participi la un curs de limba portugheză (nivel
începător), dar în același timp ai posibilitatea să susții examenele și să scrii proiectele în limba
engleză.

Turistic vorbind, consider că Portugalia e una dintre cele mai bune alegeri. De ce? Prin
simplul fapt că e o țară unde tradiția încă este păstrată și pentru că este presărată cu o mulțime de

peisaje care-ți taie respirația. Porto este orașul în care clădirile vechi se îmbină perfect cu cele
moderne. Mâncarea tradițională, cramele și vinul de Porto, centrul istoric, străzile orașului cu
monumentele și muzeele sale, parcurile, plajele din zonă, festivitățile tradiționale, obiceiurile
academice ale studenților „praxe”, locurile unde se adună studenții internaționali, viața de noapte
și stilul de viață al localnicilor alcătuiesc un oraș autentic, cu personalitate. Portughezii sunt
oameni deschiși, comunicativi, ospitalieri și majoritatea cunosc limba engleză.
Așadar, Porto este orașul ce merită explorat, este orașul plin de oportunități pentru tine.
Poți numi „Erasmus” o stare de spirit, ceva mai mult decât un exchange. Așa că spune „Da!”
perfecționării prin educație și cultură, auto-cunoașterii, auto-depășirii și șlefuirii personalității. Ai
ocazia să păsești într-o nouă dimensiunea a vieții de student. Spune „Da!” unei experiențe
Erasmus.

