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Erasmus, și cea mai frumoasă perioadă din viața mea ca și student a început. În 2015,
când am aplicat prima oară pentru o mobilitate de studii Erasmus+, aveam foarte puține
cunoștiințe despre viața de student într-o țară străină. Nu știam dacă materiile de la
universitatea gazdă vor fii recunoscute în țară, asta fiind cea mai mare grijă a oricărui student
Erasmus pe care l-am întâlnit. Dar a trecut timpul, am fost acceptat pentru a-mi desfășura
mobilitatea în Maia, la ISMAI.
Maia e un orășel modern, micuț, la 30 de minute de mers cu metroul de Porto. Cât
despre Porto, orașul unde am locuit în primul semestru, și unde am trăit cele mai frumoase
experiențe, pot spune fără îndoială că mi-a devenit a treia casă, după Deva (orașul natal) și
Timișoara. Porto pentru mine, a fost un oraș complet, și poate vă intrebați de ce? Raspunsul e
foarte simplu, Porto este patrimoniu UNESCO, aproape oriunde ai merge rămâi uimit de
arhitectura clădirilor, ca să nu mai vorbim de obositoarele, dar fermecatoarele străzi pe care
trebuie să urci și să cobori încontinuu. Porto este străbătut de minunatul râu Duoro, care se
varsă în Oceanul Atlantic, Porto având ieșire la Ocean. Plajele minunate, oamenii extraordinari
de open-minded din Portugalia m-au convins că Porto este orașul ideal pentru a-ți desfășura
mobilitatea Erasmus.
Și-n primul rând, să nu uit să menționez oamenii superbi pe care i-am întâlnit, studenți
din toată Europa, studenți internaționali din Brazilia, Japonia, India, Macau, și fiecare dintre ei
având ceva ce-I face speciali și diferiți. Mi-am făcut prieteni internaționali pe care nu aș fii avut
oportunitatea să-i cunosc dacă nu ieșeam din așa zisa zonă de comfort, am reușit să descopăr
tradiții și mentalități diferite.
Trebuie să menționez că viața de student Erasmus nu e întodeauna ușoară, deoarece am
știut când am ajuns în Porto că vreau să prelungesc mobilitatea și pe semestrul 2, am ales 11
materii în primul semestru, pentru a putea rămâne și pe semestrul 2 fără a avea restanțe. A fost
greu în primul semestru, dar pot spune că în al-doilea am profitat la maxim de timpul petrecut
în mobilitate, având doar 6 materii. Dar nimic nu poate să-mi strice opinia despre mobilitatea
Erasmus, a fost cel mai bun lucru pe care am ales să-l fac în perioada studenției până în acest
moment, și vreau să repet experiența cât mai curând.
În cazul în care citiți această poveste, pe care am încercat să o fac cât mai scurtă, sper că
va convins să aplicați și voi cel puțin pentru un semestru de mobilitate, în acest fel având
oportunitatea să gustați puțin din viața de student Erasmus. Pentru mine a meritat, și cred că
fiecare student ar trebui să desfășuare această o mobilitate Erasmus care o să vă dezvolte cu
siguranță modul de gândire și drumul pe care veți merge în viață.
Pentru Erasmus aplicați și în viață avansați ! 😊
Once Erasmus, Always Erasmus !
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