Salut,
Mi-am luat ceva timp ca sa ma decid daca scriu impresiile mele acum,
cand inca sunt in Belgia, sau cand ma intorc.
Asa ca am decis ca cel mai bun moment este acum si aici, cand inca
simt experienta asta din plin.
Erasmus schimba vieti...fie ca sunt academice, fie amoroase, fie ca
modifica personalitati, niciun student Erasmus nu mai e la fel dupa un
semestru sau - cazul si mai fericit, ca al meu - dupa 1 an.
Am vrut mai mult de la experienta mea Erasmus, asa ca in afara
materiilor scolare, particip la un internship in cercetare. Ce am invatat aici este
de departe cel mai frumos si mai bun lucru care mi s-a intamplat vreodata, cu
conferinte si publicarea articolelor in jurnale internationale, cu grija unui
supervizor care are in vedere evolutia mea treptata, cu toate usile pe care mi
le-a deschis in viitor, inclusiv posibilitatea unui doctorat. Cresterea nu este
vizibila decat daca privesc in urma, nu neaparat cu privire la ce am stiut, ci mai
degraba la ce am fost eu, ca om.
Adaptatea la un nou mediu, impartirea unei case cu alte persoane,
orarul, contractul de scolarizare, regulile si obligativitatea lor (ca un exemplu
negativ pentru mine in care mi-am dat seama ca noi, in Romania, nu suportam
consecinte grave daca ne abatem de la ele - am omis sa salvez un curs in
Individual Study Programme si am aflat asta abia in sesiune, ceea ce inseamna
ca tot semestrul am facut proiecte si am dat examen degeaba, fiindca sistemul
nu avea cursul meu salvat), respectarea unor alte culturi si religii, testeaza
flexibilitatea si adaptabilitatea unei persoane. Asa cum zicea Darwin:
supravietuieste cel care se adapteaza, nu cel mai puternic!
Dificultati au fost mereu, precum necunoasterea limbii (desi engleza
merge foarte bine), greutati financiare si obligativitatea unui student job care
pentru mine a fost imperios necesar si mi-a supraaglomerat programul, alteori

furtuni emotionale departe de cei dragi, uneori discriminare, dar de foarte
multe ori cuvinte admirative pentru ambitie, determinare si perseverenta. Nu a
fost si inca nu este usor. Dar s-a meritat, fiecare clipa, fiecare urcus, fiecare
usa inchisa pe care am deschis-o ulterior. Si daca spune cineva ca e imposibil
sa mergi la cursuri, sa faci 700 ore de cercetare si sa ai si un job, eu sunt
exemplul viu ca e greu, dar nu imposibil. Si as face la fel daca as mai avea
ocazia. Vorba aceea ca daca nu te omoara, te face mai puternic.
Orice student ar trebui sa fie macar o data Erasmus. Pentru a se
descurca singur. Pentru a invata independenta. Pentru a invata limbajul
semnelor cand ii e foame si vanzatorul nu intelege engleza. Pentru a castiga
abilitati in gestionarea unor finante reduse. Pentru prieteni noi. Pentru a invata
sa te indragostesti intr-o alta limba sau cultura. Pentru sentimentul de
invingator.
Pentru ca termin masterul anul acesta si in vara imi dau dizertatia
(care este un studiu comparativ Romania-Belgia, in colaborare cu profesori
belgieni), am simtit ca experienta Erasmus a fost cadoul UVT pentru mine! Mam bucurat de el din plin! Iar cand ma intorc in tara sper ca si profesorii mei
sa fie mandri de rezultatele mele si de faptul ca am publicat articole de
specialitate in jurnalele internationale cu profesorii belgieni. :)
Cu drag,
Nicoleta

