Hey,
Mă numesc Teodora, sunt anul II la Comunicare și Relații Publice în cadrul Universității
de Vest Timișoara și tocmai m-am întors dintr-o mobilitate de studii Erasmus +. Cred că am avut
nevoie mai mult de curaj decât de orice altceva pentru a vă povesti experiența mea Erasmus. De
ce? Pentru că nu se compara cu nimic din ce am făcut până acum. Din această cauză mi-a fost
foarte greu să trasmit așa cum trebuie ceea ce am trăit. A fost o perioadă unică din viața mea în
care am putut să scap de orice fel de inhibiții și să învăț o grămadă de lucruri, mai mult sau mai
puțin noi.
Când am aplicat pentru o mobilitate Erasmus mi-am creat și solidificat un princiu foarte
important, cred eu, pentru oricine își dorește să plece într-o astfel de mobilitate: NU ÎȚI FACE
AȘTEPTĂRI! Încă de când m-am hotărât că aș dori să aplic pentru o bursă Erasmus, mi-am
stabilit că nu îmi voi crea nici-un fel de așteptări. Acest „motto” dacă vreți să-l numiți așa, a fost
ceea ce pe mine m-a încurajat, indiferent de situația cu care m-am confruntat, fie ea rea sau bună.

Momente ce m-au făcut să mă îndoiesc de programul Erasmus:
1. Probleme cu Cardul Bancar
Prima mea problemă gravă a fost că eu prima săptămână nu am putut să-mi accesez
grantul. Bine, asta din cauza mea. Practic când mi-am activat cardul BCR nu am
schimbat pinul prestabilit cu unul nou. Așa că, de fiecare dată când voiam să fac o plată
băgam un alt pin. Mi-am blocat cardul, bineînțeles. Iar de acolo au urmat vreo 5 zile în
care am devent abonată call center-ului celor de la BCR. *facepalm*
Prin asta, vreau să vă instig să vă asigurați de cel puțin 2 ori la plecare că aveți tot ce vă
trebuie, începând cu acte, carduri, asigurări etc. până la lenjerii de pat, prosoape
ș.a.m.d.
Faptul că sunteți foarte bine organizați și prezenți (mai ales în timpul trainingului) vă
va elimina o grămadă de posibile probleme și situați neplăcute.

2. Modul de organizare al universității
Dacă într-o anumită instituție, spre exemplu, universitatea la care învățați aici are
probleme organizatorice, șansele ca universitatea gazda să aibe aceleași probleme este

foarte mare. Doar pentru că mergeți înstrăinătate asta nu înseamnă că nu vă veți lovi de
problemele de care v-ați fi lovit și dacă erați în țară. Și asta e un lucru mult mai bun
decât veți crede pe moment. De ce? Pentru că indirect vă va oferi un sentiment de
familiaritate. Da, nu zic că nu e nasol. Dar măcar te va duce cu gândul la faptul că nu e
ceva atât de diferit și că nu ești chiar atât de pierdut în spațiu pe cât credeai că ești.
Un alt lucru legat de asta, dacă ai optat să te cazezi la căminul universității, asigură-te
că ai tot ce îți trebuie de dianinte de plecare. Eu am avut surpiza ca bucătăria să fie
foarte sărăcăcios echipată iar lenjeria de pat să nu fie asigurată așa cum mi s-a transmis
inițial.
Din nou, fii prezent și bine organizat. Pune o grămadă de întrebări și verifică constant
dacă nu s-a schimbat ceva. Nu te abține din a trimite emailuri. Ai o nelămurire?
Întreabă!

3. Mentorii Erasmus
În ceea ce privește mentorii...Well, sunt și ei oameni. Și la fel de oameni sunt și cei de
la biroul de Relații Internaționale și profesorii și tot personalul de care te vei lovi.
Așadar, ai învedere mereu că nu vei putea comunica la fel de bine cu toată lumea și că
uneori ajutorul nu va sări din toate părțile. Bine, ăsta nu e motiv de panică. Pur și
simplu trebuie să ai puțină răbdare.
La capitolul personal, eu am plecat cu ceva așteptări. Iar când am ajuns în mobilitate
m-am confruntat cu o foarte mare dezorganizare, din mai multe puncte de vedere, a
oamenilor ce trebuiau să ne primească (în capul meu) într-un anumit fel. Totuși, m-am
adaptat și modelat în așa fel încât să îmi fie bine și să mă bucur de experiență chiar
dacă nu eram pe aceași lungime de undă cu unii oameni de acolo.

Lucruri ce m-au făcut să ador programul Erasmus:
1. Prietenii
Cel mai frumos lucru cu care am rămas din mobilitate sunt prietenii de peste tot din
Europa și nu numai. Experiența mea a devenit instant mult mai faină în momentul
în care am început să socializez și să descopăr culturi și oameni noi. Este ceva de

nedescris atunci când vine vorba de atmosfera ce se creează când te afli într-o
cameră cu studenți din întreaga Europă sau din lume.
Am menționat mai sus că au existat ceva probleme legate de cămin. Trebuie să
recunosc că nu a fost deloc cel mai modern, bine dotat sau pus la punct loc. Cu
toate acestea, noi l-am făcut cel mai frumos loc de pe planetă. Știu! Sună dramatic
și foarte clișeic. Dar idea este că de fiecare dată când te simțiai singur sau erai pur
și simplu într-o pasă mai proastă exista cineva care să îți pună zâmbetul pe buze.
Eu n-am mai stat până atunci în cămin. Așa că pentru mine a fost o experiență unică
și mi-a făcut mobilitatea mai frumoasă pentru că mereu am interacționat cu
studenții Erasmus.
2. Călătoritul
Un alt plus al acestei experiențe a fost că am primit tot felul de oportunități și
discounturi de a călători. Există un anume card numit ESN card ce îți oferă
discounturi la excursile organizate de către cei de la Erasmus sau la zboruri cu
anumite compani. Mulți dintre colegii mei au mers în aceste călătorii și s-au simțit
foarte bine.
Eu am optat mai mult pentru citybreak-uri organizate de către noi (eu și prieteni
mei din cămin). În mai puțin de 4 luni am văzut 3 țări diferite și peste 5 orașe. Așa
că e bine să nu te limitezi doar la țara în care vei studia. Niciodată nu știi unde poți
ajunge să petreci o după masă.
3. Educația
Legat de școală, e bine să profiți de tot ce îți oferă universitatea. Nu pot să afirm cu
tărie că am învățat lucruri noi dar le-am învățat dintr-o perspectivă diferită.
Bineînțeles, am avut câțiva profesori cu care am colaborat mai bine și am putut să
le cer părerea asupra materialelor pe care le lucram, puteam să le pun orice fel de
întrebări, am mers și îndeplasări la unele cursuri ca să vizităm companii ș.a.m.d.
Am lucrat integral în limba engleză și în mare parte am avut foarte mult studiu
individual.

Sistemul de notare și predare a fost foarte asemănător cu cel de acasă. Pentru mine
a fost mult mai ușor să mă adaptez sistemului chiar dacă limba folosită acolo a fost
engleza.
Financiar vorbind, am avut și la acest capitol multe de învățat. Am primit o sumă
foarte mare de bani din prima tranșă și a trebuit să am foarte mare grijă cum să-i
împart în așa fel încât să-mi ajungă. Strategia mea a fost să plătesc integral lucrurile
de care aveam foarte mare nevoie, cum ar fi: chiria, abonamentul la serviciul de
transport etc. Mi-am făcut și cardul ISIC (International Student Identity Card) cu
care am avut reduceri la transportul în afara orașului dar și la anumite magazine,
restaurante etc. Pe lângă asta, mi-am făcut card de discount la supermarket-urile sau
farmaciile la care știam cu siguranță că am să mă mai întorc.

Sper că va fost de folos ceea ce am scris eu aici și țineți minte: Once Erasmus, Always
Erasmus! 

