Experiența ERASMUS – provocare, avânt, șansă și perspective!
Am visat să descopăr Franța încă de mică, atunci când am început să studiez limba
franceză. Gândurile mele plimbau acest vis mult prea departe, dar curajul de a mă avânta în
experiența Erasmus, pe parcursul celui de-al II-lea an de facultate, m-a ajutat să ajung mai aproape
de cultura franceză, în momentul în care deciziile și încercările, cărora, dacă alegem să le
răspundem afirmativ, se dovedesc a fi esențiale în formarea noastră ca oameni de valoare.
A fost o provocare încercarea mea de a descoperi Universitatea din Angers, istoria pe care
o puteai regăsi în bogatele și nenumăratele monumente istorice pe care le găzduia orașul. Am
rămas plăcut surprinsă de specificul departamentului Maine-et-Loire în care se află Angers datorită
splendorii castelelor și a cetăților ce veghează acele locuri, pătrunse parcă de leagănul valurilor ce
vine dinspre Oceanul Atlantic, de secole. Am simțit că e orașul perfect care poate să-mi devină
apropiat sufletului.
Universitatea și maniera în care funcționează ea, m-a surprins prin diversitatea activităților
pe care le lansează, provocând interes datorită scopului de a ghida studenții către perspective,
informarea acestora cu privire la stagiile de practică, antreprenoriat, protecție socială.
Într-adevăr, nu a fost nici foarte simplu, pentru că lumea universitară franceză te învață să
te descurci singur și nu îți oferă nicidecum căi ușoare de a ajunge spre performanță. Cert este că
se poate reuși prin perseverență.
Mi-a plăcut să descopăr și să mă bucur de cele 2 biblioteci la care aveau acces gratuit toți
studenții universității, de asemenea, am fost încântată să savurez atmosfera creată în perioada
sărbătorilor de iarnă, asistând la ritualul Thé de Noël.
Fiind în Franța, am avut ocazia să merg la Paris, în cadrul unei excursii organizate de către
universitatea la care am ales sa studiez 4 luni și jumătate.
Am cunoscut mulți studenți internaționali, pentru că și în acest an universitatea a găzduit
aproximativ 2200 de studenți din diverse țări ale lumii. În cadrul întâlnirilor organizate în intenția
de a ne familiariza cu mediul francez, am împărtășit tradiții și culturi specifice diferitelor națiuni,
printre care: Germania, Spania, Portugalia, Brazilia, Anglia, China, Maroc, SUA. De asemenea,
am participat la cursuri de limba franceză, iar astfel, am avut ocazia de a-mi îmbunătăți
competențele lingvistice și de a interacționa cu moduri de gîndire, idei și concepte variate puse în
aplicare de către studenții mai multor facultăți.
Aș putea asocia experiența de a fi studentă Erasmus cu provocarea de a explora noi
dimensiuni, dorința de a-mi dovedi că este posibil să reuşesc mai multe, încântarea de a reveni în
Timişoara cu principii de perspectivă, un vis realizat!
Noua cultură semănată cu idei şi maniere ale mediului francez şi ale micilor universuri din
întreaga lume, reprezentate de studenții internaționali cunoscuți - toate m-au ajutat să ințeleg că
merită să repet oricând experiența.

