Cea mai reușită mobilitate Erasmus pentru studenți din anul universitar 2012-2013
aparține unei studente UVT

Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale
(ANPCDEFP) a premiat în cadrul Galei Mobilității din 05.12.2013 cele mai interesante
mobilităţi din România, realizate prin intermediul programelor pe care le coordonează la nivel
naţional.
Astfel, la categoria dedicată mobilităților Erasmus pentru studenți (categorie care însumează cele
mai multe mobilităţi la nivel naţional), locul I a fost obținut de Andra Rugea, studentă a
Universității de Vest, în cadrul Facultății de Litere, Istorie şi Teologie.

Vă amintim o mică parte din povestea Erasmusului Andrei :
"Să ai șansa să pleci cu Erasmus și totuși să nu o faci este ca și cum ai refuza să mergi la dentist,
deși te doare îngrozitor măseaua. Cel mai probabil îți este frică. Și mie mi-a fost, recunosc. Dar
cum puteam să refuz 2000 de euro care m-ar fi ajutat să-mi îndeplinesc un vis vechi? Oare tu ai
spune nu celor 5 luni în Paris și unui card de student cu sigla Sorbonei?! Mă îndoiesc. Șansa de a
locui la 20 de minute de catedrala Notre-Dame, de a studia în amfiteatre vechi de sute de ani și
de a te urca într-un autocar plin de alte 27 de naționalități nu te poate lăsa indiferent. Cum ar fi să
vii acasă și să le povestești cu mândrie prietenilor tăi cum ai reușit să înțelegi mersul celor 14
linii de metrou sau mai bine, să le descrii cât de delicioasă este de fapt brânza mucegăită? Poate
când te întorci acasă colegii tăi vor rămâne șocați să audă că ai rezistat la seminarii de 3 ore și că
nota maximă de 20 este imposibil de atins. Oare vei regreta că ți-ai deschis orizonturile după ce
vei fi văzut calul împăiat al lui Napoleon Bonaparte sau vei fi urmărit Fedra de Racine în cel mai
vechi teatru din Paris? Nimic nu este mai tentant decât să intri într-o ciocolaterie, să-ți petreci o
zi întreagă la Disneyland sau să te bucuri de o petrecere-croazieră pe Sena. Cu alte cuvinte, nimic
nu este mai tentant în perioada studenției ca Erasmus. Da, te vei mai simți singur din când în
când. Poate nu te vei descurca așa de bine cu limba țării. Poate te vei ascunde sub un teanc imens
de acte sau pur și simplu colegii străini sunt mai reci decât te-ai fi așteptat. Poate...De ce nu
mergi să vezi cum e cu ochii tăi? Du-te și creează-ți amintiri și nu uita că cea mai mare spaimă o
provoacă regretul!"

