


“Deși cele cinci fotografii pe care le-am ales pentru colaj mă surprind aproape exclusiv în timpul liber, experiența mea Erasmus nu a însemnat numai socializare.
Recunosc că am profitat din plin de poziționarea geografică a Dresdei, orașul german pe care l-am ales pentru a-mi fi a doua casă timp de cinci luni și weekend de
weekend m-am îndreptat către un loc nou. Fiind studentă a facultății de Litere la limba germană, pot spune că obiectivele mele profesionale au fost atinse și sunt sigură că
experiența îmi va folosi și pe viitor. Dorind să urmez o carieră de germanist, contactul cu mediul, cultura și sistemul educațional germane reprezintă un avantaj atât în
ochii unui posibil angajator, cât și pentru mine.

Din punct de vedere personal, deși nu am crezut că impactul va fi prea mare, pot spune ca Erasmus a fost vameșul care m-a trecut granița dintre adolescență și
maturitate. ”

Sabina Dumitriu
ERASMUS+ 2015-2016

Stagiu de studiu:

PREMIUL I



“ Universitatea Sorbonne: încărcătura unui trecut aproape sacralizat, cel puțin în imaginarul colectiv. Parisul: capitala absolută a lumii, cel puțin în imaginarul propriu. Mi-
am început stagiul Erasmus+ cu aceste premise, care au fost ulterior confirmate.

La universitate, profesionalismul, implicarea și pregătirea temeinică sunt principiile centrale ale studenților și profesorilor. Am descoperit plăcerea de a citi texte clasice,
care, așa cum ne spunea unul din profesori, „inspiră chiar și scoase din context și din epoca în care au fost scrise”, am aprofundat importanța terenului în geografie, am luat
contact cu examene transversale, dar mobilizând, înainte de toate, creativitatea și munca individuală depusă în decursul semestrului. Frumusețea orașului e ușor umbrită de
aglomerație, poluare și dominanta minerală, dar compensează totuși muzeele și măreția constantă a urbanismului hausmanian în anasamblul său. După 4 luni de stagiu, pot
spune că mi-am împlinit un vis vechi și arzător, și că așteptările nu mi-au fost trădate! ”

Ema Corodescu
ERASMUS+ 2015-2016

Stagiu de studiu:PREMIUL II



“Erasmus+ în Karvina, Republica Cehă...un semestru plin de provocări, realizări și descoperiri. V-ați întrebat vreodată cum ne dăm seama că ne-am dezvoltat în cadrul
facultății? Din punctul meu de vedere, fiecare aventură academică (de la primul curs și până la absolvire) reprezintă un pas mic, dar sigur, spre a deveni o persoană mai
bogată. Bogată în cunoștințe, experiente, prietenii și împliniri. Erasmus+ în Karvina mi-a oferit destui pași încât să pot spune că am devenit o versiune mai bună a mea, o
versiune care poate face față tuturor provocărilor vieții.
Te invit și te provoc, în egală măsură, să mai faci și tu un asemenea pas. Merită, vei vedea! ”

Bogdan Holca
ERASMUS+ 2015-2016

Stagiu de studiu: 

PREMIUL III



“Ce a însemnat Erasmus pentru mine?!? Experienţă de viaţă, autocunoaştere, culturalizare internaţională, independenţă, maturizare, creştere, definirea mea personală, performanţă,
toate acestea însumate într- o experiență fără de care perioada studenției mele ar fi fost mult mai monotonă! Şi pentru că “virusul Erasmus” mi-a intrat în sânge după prima experinţă
pe care am avut-o în Italia, în cadrul Universităţii “Degli Studi di Perugia” , combinat cu dorinţa de avea şi pe parcursul studiilor de masterat o nouă şansă de a trăi şi comunica
intercultural, am hotărât să aplic pentru o nouă bursă Erasmus+, fapt ce a determinat ca ultimul semestru din primul an de master să-l desfăşor la “Universidad de Huelva” Huelva,
Spania. Această nouă experienţă s-a dovedit a fi peste aşteptările mele pentru că, este o experiență care şi-a lăsat amprenta asupra mea pentru toată viața prin: situaţiile noi de care am
avut parte, prietenii care m-au dus, spiritual, în toate colţurile lumii, profesorii şi colegii, distracţiile pentru care spaniolii sunt renumiţi, călătoriile şi locurile noi pe care le-am vizitat…
lucruri care m-au făcut să văd lumea cu alți ochi, cu bune și cu rele, dincolo de prejudecățile pe care le aveam din țară, fiind o oportunitate în viaţă care mi-a deschis noi orizonturi și
perspective profesionale, mi-a adus prietenii noi şi de durată şi încă o ţară care, prin cultura, limba şi oamenii săi m-a făcut să mă simt pentru câteva luni ca “acasă”! Am încercat să
transmit în câteva cuvinte ceea ce am trăit, dar niciodată nu se pot găsi toate cuvintele potrivite cu care să exprimi exact ceea ce înseamnă Erasmus, pentru că o astfel de experienţă îţi
creează un sentiment inexplicabil, pe care doar cine îl trăieşte, îl poate înţelege în toată profunzimea lui!
Once Erasmus, forever Erasmus!!”

Andreea Măcinică
ERASMUS+ 2015-2016 

Stagiu de studiu:
Universidad de Huelva, 

Spania

MENȚIUNE I



“Experiența mea Erasmus în Mainz, Germania, a fost una meritorie. Șansa de a studia la o universitate renumită din străinătate și de a interacționa cu nativii limbii pe care o
studiez a fost inegalabilă, pentru că aceasta este ”the real deal” când înveți limbi străine. La acesta se adaugă pachetul palpitant de bonusuri: excursii în locuri fermecătoare,
numeroase petreceri și evenimente distractive, șansa de a fi acceptat într-o altă cultură și experiența de a-ți face prieteni din toată lumea alături de care să acumulezi amintiri
memorabile (pe care îmi este imposibil să le minimizez în 5 fotografii). Totul, totul a meritat și m-a ajutat nu doar să-mi îmbunătățesc două limbi străine, dar m-am îmbogățit cu
creativitate, încredere și cu numeroase cunoștințe utile. De asemenea, m-am maturizat și responsabilizat. Acum îmi este mult mai ușor să mă imaginez având un job în domeniu
și să fiu într-adevăr capabilă de acesta.”

Cecilia Ramona Balta
ERASMUS+ 2015-2016

Stagiu de studiu:
Johannes Guttenberg Universität 

Mainz, 
Germania

MENȚIUNE II



“Pare de necrezut să ai prima experiență Erasmus de-abia în primul an de doctorat, dar nu e niciodată prea târziu să-ți dorești să trăiești noi aventuri, să întâlnești
oameni diferiți pe care să-i înțelegi indiferent de limba și țara din care provin, să te dezvolți și să descoperi calități, uimită fiind că le ai. Aceasta a fost însă cazul meu.
Stagiul de studii din Germania a fost o revanșă a mea asupra timpul pierdut, o bucurie și o reușită. Cursuri de limba germană, ore petrecute în bibliotecă sub culorile
unui curcubeu generos, plimbări pe urmele lui Goethe și a lui Schiller prin orașul Weimar sunt doar câteva dintre momentele pe care nu le voi uita. Și dacă eu am profitat
de o experiența germană, de ce să nu se bucure studenții germani și ceilalți studenți internaționali de o experiență românească? Seara românească a fost un adevărat
succes. Tradițiile românești și mâncarea specifică au trezit imaginația tinerilor fascinați de amestecul cultural din spațiul carpatin.”

Gabriela Șandru
ERASMUS+ 2015-2016 

Stagiu de studiu:
University of Innsbruck, 

Germania

MENȚIUNE III



“Innsbruck. Un oraș mic înconjurat de munţi…destinația mea pentru următoarele patru luni graţie bursei primite în cadrul programului Erasmus+. Imaginile cu piscurile
înzăpezite pe care le-am admirat la început doar pe calculator, apoi pe viu, m-au fermecat imediat. Am frecventat cursurile Masterului de Limbă Engleză, informațiile noi
împletindu-se cu elemente culturale şi sociale. Interacționând cu colegi din multe ţări, am adăugat o cărămidă la dezvoltarea mea ca om şi la procesul personal de autocunoaștere.
In plus, am cunoscut o comunitate frumoasă de români, care m-au sprijinit şi susținut foarte mult.
Acelaşi suport l-am primit şi de la profesorii de acolo, care, atât prin sfaturi, cât şi prin propriul exemplu, au contribuit la formarea mea profesională ca şi profesor de limbă
engleză. Cele patru luni s-au scurs incredibil de repede iar la plecare mi-am împachetat amintirile şi le-am înghesuit într-un colțișor din mine, pentru a le aduce în România, în
siguranță.
Şi așa a ajuns o părticică din Innsbruck în Iași, prin intermediul programului Erasmus+.”

Anca-Raluca Romanescu
ERASMUS+ 2015-2016 

Stagiu de studiu:
University of Innsbruck,

Austria 

MENȚIUNE IV



Foaie verde și-o lalea
Ascultați la mine-asa:

Mi-am dorit și-am reușit, 
Să-mi văd visul împlinit;

N-a fost greu, dar nici ușor,
Să îmi fac un viitor

Pe un drum îndepartat
Și pe timp îndelungat.

Chiar și mâine de-as putea,
Aș pleca în Franța mea;
Mi-a prins bine, ce să zic

Am evolut un pic;

Pe latura personală
Și pe cea profesională.
Patru luni am colindat,

Povestit și învățat

Strasbourg s-a numit orașul
Unde mi-am ținut bagajul,
Cu tot ce-am luat de-acasă

Și mi-a fost a doua casă

Până ce-a venit vacanța,
Și am luat trenul din Franța

De-am ajuns pe la Paris
Și am mai bifat un vis,

Ivit de ani buni-încoace
De simțeam că nu-mi dă pace.

Acest stagiu a-nsemnat
Pentru mine-un drum pavat

De izbande și-amintiri
Bucurii și nostalgii.

Voi concluziona spunând
Lucrul cel mai de cuvant

Erasmus vă va ajuta,
Să ajungeți…undeva!

Lia Ana-Maria Jderiu
ERASMUS+ 2015-2016

Stagiu de studiu:
Université de Strasbourg, 

Franța

MENȚIUNE V


