Erasmus+ studii în Polonia, Universitatea din Łódź

Studenția este un timp pentru multe lucruri frumoase: prieteni noi, locuri noi, experiențe noi.
Totuși, dacă îți dorești să vezi și să trăiești studenția diferit și unic, mergi cu Erasmus.
Locația aleasă de mine a fost Polonia, la Universitatea din Łódź.
De ce tocmai Polonia ? Deoarece majoritatea studenților aleg universități din Germania, Franța,
Spania, dar mai rar am auzit studenţi care să meargă în Polonia. Tocmai pentru a experimenta
ceva nou şi diferit, o limbă şi cultură nouă, am încercat să ies din tipar. Şi am făcut o alegere
inspirată.
Semestrul ales a fost cel de iarnă, din anul şcolar 2015/2016.
Primul lucru care trebuie să îl ştiţi despre Polonia\Łódź e vremea. Când am ajuns, la sfârşitul lui
septembrie, cu haine de toamnă târzie în bagaj, cu gândul la plimbări lungi în ceas de seară,
descoperisem că am făcut o greșeală. Era frig. Foarte frig. Schimbările de vreme sunt bruște și
extreme. La 10 octombrie deja începuse să fulguie.
În general cu mâncare te poți descurca destul de ușor, dacă nu te deranjează să îți gătești sau să
mănânci la food court. Prețurile sunt mai mici ca în România și diferența dintre leu și złoty e
infimă (între 1 și 5 bani diferența la schimbul valutar).
Łódź este cel de-al treilea oraș din Polonia ca populație, după Varșovia și Cracovia, deși nu este
așa popular sau turistic. În ultimul timp se dorește scoaterea orașului din anonimat și aducerea sa
la același rang cu frații mai mari. Ai spune că cea mai mare stradă comercială din Europa se află
în Paris, Roma sau Milano, dar se află în Łódź. Piotrkowska (acesta este numele străzii) are 5
kilometri lungime și este plină cu magazine și restaurante.
Cum am menționat și în rândurile precedente, grantul Erasmus este suficient cât să te descurci cu
banii de chirie, să mănânci, dar și să călătorești. Am vizitat Varșovia, Cracovia dar și Gdansk
alături de Wroclaw.
În cadrul facultății am avut un catalog de peste 50 de cursuri din care să aleg, toate fiind cu
predare în limba engleză. Profesorii vorbesc limba engleză la un nivel avansat, nefiind nici o
problemă în a înțelege sau a comunica cu ei. Metodele de examinare nu au fost cu nimic diferite
față de cele de la UVT, fiind examene atât scrie, cât și orale sau cu multiple variante de răspuns.
Pot spune că studenția nu ar fi o experiență completă dacă nu mergi cu Erasmus. Mi s-au deschis
noi orizonturi, mi-am făcut prieteni pe viață, am călătorit, am văzut un sistem de învățământ
diferit și mi-a schimbat percepția despre cum ar trebui petrecută studenția.

