Aventura Erasmus
Despre Erasmus pot să spun doar atât: tot ceea ce ți se poate întâmpla mai frumos în
anii studenției trăiești în Erasmus. Eu am avut marele privilegiu să îmbrățișez această
experiență de două ori în același an prin faptul că am fost acceptată să studiez în Porto timp
de zece luni, și totodată să urmez și un internship, pentru alte două luni, în Insula Madeira,
Portugalia.
Am aterizat în Porto cu aproape două săptămâni înainte de începerea anului
Universitar. Aşa că am avut timp getbeget să cercetez oraşul, să cunosc alți Erasmuși şi să mă
simt aşa cum nu m-am mai simțit nicăieri, niciodată, iar cuvântul magic e: e x t r a o r d i n a
r ! Da, extraordinar de bine!
După astea două saptămâni a venit momentul să dau târcoale şi pe la facultate. Ei
bine, aici am simţit că sunt cu adevărat studentă şi că, în sfârşit, studiez ce-mi place şi ce
credeam că voi studia şi în România, când m-am înscris la Publicitate.
Mi-am schimbat de urgenţă Learning Agreement-ul când am văzut câte materii utile şi
faine pot studia aici, aşa că, în loc de 6 mergeam la 10 cursuri pe săptămână. Pentru că toate,
absolut toaaate-mi plăceau!
Universitatea la care am studiat în Porto se numește Instituto Superior da Maia și e, de
departe, cea mai bună Universitate la care puteam să nimeresc! Țin să precizez că aveam
momente în care chiar voiam să ”chiulesc” de la cursuri și nu puteam! Nu puteam deoarece
nu reușeam să mă împac cu ideea că voi pierde cursul ”x” sau ”y” și asta pentru că, așa cum
am mai spus, toate materiile mă interesau și absolut toate mă fascinau. Și da, mereu mergeam
de drag la universitatea aia și nici măcar o secundă n-am mers acolo din ”obligație”.
Ce mi-a plăcut foarte mult la acea universitate a fost mentalitatea profesorilor care
puneau accent pe practică 90% și aveau bunăvoința și răbdarea să-ți explice orice, ori de câte
ori era nevoie.

Mi-a fost puţin greu la început, având colegi din anul 3, cu o pregătire mult superioară
pregătirii mele. Însă, încet-încet am prins curaj iar rezultatele mele nu au întârziat să apară.
Simțeam cum evoluam de la o zi la alta iar asta mă încuraja și mă făcea să merg cu încredere
mai departe.

Cât despre prieteniile pe care le-am legat acolo și de amintirile incredibil de frumoase
pe care le-am trăit și pe care le voi păstra toată viața nu mai are rost să spun! E ca și cum ai
ajunge în cel mai frumos loc posibil (Porto a fost ales the best destination în 2014 din
Europa) unde întâlnești atâția oameni deschiși și pozitivi că rămâi de-a dreptul uimit de cât de
bine-ți pot merge toate lucrurile când te afli în preajma lor și în ”mood-ul” ăla ”too good to be
true”.
În primul semestru am împărțit aceeași casă cu șapte studenți erasmuși iar în cel de-al
doilea, cu alți zece studenți. Nu vă puteți închipui cât de multe am avut de învățat de la
fiecare dintre ei și cât de mult m-a schimbat această experiență (în foarte bine nu doar
bine!!!).
Cu toții ne-am atașat unii de alții pentru că, timp de-atâtea luni, am împărțit absolut
totul împreună și-am trăit de parcă am fi fost frați și surori ai unor părinți excepționali.
Mi-e dor de toată experiența Erasmus de nu pot să vă descrie în cuvinte ce simt! Dar
deocamdată mă resemmez cu amintirile primei experiențe și cu gândul la următoarea!
”Once Erasmus, always Erasmus!” – cu toate că n-am crezut în ce afirmau ceilalți
erasmuși din anii trecuți am ajuns să rostesc și eu și să consider că asta e cea mai adevărată
frază auzită vreodată!
Și bineînțeles, țin să transmit mulțumiri infinite tuturor persoanelor care au făcut
posibilă această experiență! Many, many thumbs up for everything!

