Mă numesc Blanka Zsori, sunt studentă la Facultatea de Arte și Design din Timișoara, Master anul II,
specializarea Foto-Video. În momentul de față sunt în Portugalia cu Erasmus +, studiez la Instituto Politecnico
de Santarem, Arte Plastice și Multimedia.
Am aplicat pentru Erasmus + și Erasmus practică în primavara 2017. Am decis să mă înscriu în acest program,
pentru că am considerat că această bursă îmi va oferi o experiență atât educațională, cât și personală,
oportunitatea de a-mi îmbunătăți și perfecționa cunoștintele.
Prima dată am beneficiat de Erasmus bursa de practică timp de două luni (august, septembrie 2017), la
Budapesta. Având în vedere că studiez fotografia, mi-am ales o agenție de modeling. Am avut un program
foarte flexibil, cate 20 de ore pe săptămână, unde am învățat multe lucruri despre industria modei. Făceam
casting-uri, shooting-uri, gestionam portofoliul modelelor. A fost un job la care chiar mi-a părut rău să renunț.
Iar Budapesta e orașul meu de suflet, nu doar pentru că a fost ușor să mă adaptez deoarece cunosc limba, dar și
pentru faptul că e un oraș vibrant, cu o arhitectură extraordinar de frumoasă, multe cafenele, galerii,
evenimente. Dar știam că povestea aceasta nu se va termina aici. Aveam doar câteva zile la dispoziție să îmi duc
toate lucrurile acasă, să îmi fac bagajul din nou și să mă mut pentru următoarele patru luni în Portugalia. Inițial
am aplicat doar pentru un semestru (din octombrie/2017 până in ianuarie/2018), pentru că aici chiar nu știam la
ce sa mă aștept. Mă speria puțin faptul că totul va fi în engleză/portugheză, dar până la urmă nu a mai contat.
M-am adaptat foarte repede, deja în prima zi am cunoscut toți erasmușii. A fost și ușor că mulți stăteau în
aceeași cămin cu mine. Am cunoscut oameni foarte frumoși, din toate părțile Europei. Pot spune că s-au format
niște prietenii puternice. Am călătorit în ultimele patru luni, cât nu am călătorit toata viața mea. În a doua
săptămâna m-au vizitat două prietene din Timișoara, am închiriat o mașină și am făcut un roadtrip din Lisabona
până în Porto pe coastă. A fost un drum de trei ore pe autostradă, pe care noi l-am făcut în 8, pentru că ne-am
oprit de 3 ori la ocean. Facultatea ne-a organizat câteva excursii unde am avut șansa să vizităm orașele din
aporopiere, gratis. Cu un coleg ne-am găsit bilete de avion ieftin către insulele Azores, unde pe 9 decembrie
erau 20 de grade, în timp ce se difuzau colinde de Craciun pe străzi. Craciunul si Revelionul l-am petrecut in
Lisabona cu 2 prieteni din Timisoara care venisera in vizită, intre sărbători am mai facut un roadtrip cu ei către
Spania (Seville, Tarifa), am traversat Gibraltarul cu ferry-ul ca să ajungem în Maroc, unde am avut un șoc
cultural, dar a fost și cea mai faină experiență din tot erasmus-ul. Am ajuns acolo fără internet pe telefon,
cazare, cu o valiză după mine. Am petrecut doar 3 zile, dintre care două am fost pe drumuri. Am pornit din
Tangier către Chefchaouen, o distranta de vreo

100 km, cu taxi-ul cu prietenii mei, și încă trei arabi

necunoscuti, plus șoferul. Ploua torențial, drum cu serpentine, fără niciun plan, mi-a cam stat puțin inima între
dinți. Dar până la urmă așa se “construiesc” amintiri, și se „întăresc” prietenii.
Prin noiembrie 2018 am decis că vreau să îmi prelungesc mobilitatea Erasmus + pentru că am realizat ca vreau
să profit la maxim de aceasta oportunitate, știam că nu mai am șansa asta vreodată și pentru ca simțeam că mai

am multe de studiat, vizitat. M-am atașat foarte repede și de orașul în care studiez, chit că e foarte mic, dar e si
foarte liniștit. Oamenii îs foarte relaxați și calmi, tot de ceea ce am nevoie acuma. Iar vremea...până în 20 de
grade în mijlocul februariei. Profesorii și colegii de grupă sunt foarte amabili. Majoritatea cursurilor decurg în
limba portugheză, dar asta nu e o problemă, fiindcă toti profesorii stiu engleză și la finalul fiecărui curs ma ajută
în cazul în care am nelămuriri.
Am avut o experintă de neuitat, și mai urmeaza incă patru luni, sper că o sa fie la fel de reușite. Recomand
tuturor studentilor să aplice cât mai repede. Nu faceti aceeasi prostie ca mine, să aplicati doar la masterat, pentru
ca în fiecare ciclu poti sa pleci 12 luni. Profita, invată, călătorește cât poți și ești tânăr.

Once Erasmus. Always Erasmus.
Blanka Zsori

