
“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



“Mă numesc Daniela-Elena Bița, studentă la Facultatea de Geografie și Geologie din Iași și doresc să vă povestesc pe scurt experiența mea în cadrul mobilității de studiu ERASMUS+
la ”Universidad de Huelva” din Spania, în primul semestru al anului universitar 2015-2016.

Pe parcursul acestei perioade am arătat determinare , dinamism și spirit de echipă, responsabilitate și interes în perfecționarea profesională. Cunoscând un alt context, o altă țară,
cultură, tradiție, alt sistem de învățământ, am avut posibilitatea să-mi autodepășesc limitele; de aceea, obținerea bursei Erasmus m-a ajutat să mă dezvolt din punct de vedere
profesional și personal, în contexul în care acolo m-am întâlnit cu noi experiențe . Pe lângă motivele academice, care includ și perfecționarea de limbă engleză și limbă
spaniolă,experiența aceasta a fost o adevărată oportunitate de CUNOAȘTERE.Această experiență mi-a oferit un rucsac plin de zambete, o sumedenie de prieteni de prin toate colțurile
lumii, șansa de a călători prin împrejurimi (Bosfor, Sahara, Lisabona, Granada, Cordoba, Maroc) și amintiri de neuitat în cercul multicultural de noi prieteni.

Cum am fost foarte curioasă să cunosc imprejurimile țării și stilul de viață al locuitorilor de acolo, am participat cu drag la toate excursiile organizate de ESN. Asa cum studiez
geografia, am văzut asta ca pe o mare șansă de a ma autodepăși. “

Daniela-Elena Bița
ERASMUS+ 2015-2016

Stagiu de studiu :
Universidad de Huelva, 

Spania



“ 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:
Université Paris I Panthéon

Sorbonne,
Franța



“Nu aveam o explicaţie logică, dar ştiam că trebuie neapărat să ajung în Cehia. Mi-a surâs oportunitate de a studia un semestru la „Silesian University”, School of Business
Administration in Karvina şi aşa a început o nouă experienţă. Sunt studentă la Marketing şi a fost o adevărată provocare să analizez produsele, preţurile, cât şi tehnicile de
promovare ale acestora din Cehia în comparaţie cu cele din România. Am fost implicată în proiectul “Bussines Gate Academy” unde în cadrul unei echipe multiculturale am încercat
să îmbunătăţim imaginea brandului Smarty Drink. În aprilie, am participat la “International Student Seminar” din Rzeszow, Polonia unde am luat locul II. Fiecare călătorie îmi
dăruia ambiţie, iar oamenii pe care i-am cunoscut mi-au dat lumea peste cap, m-au făcut să mă redescopăr şi să renunţ la stereotipuri. E uimitor câte se pot întâmpla în 4 luni şi 16
zile! Am revenit acasă, dar incompletă.”

Vladislava Coroleac
ERASMUS+ 2015-2016

Stagiu de studiu: 
Silesian University, School of 
Business Administration in 

Karvina, 
Republica Cehă



“Experienta mea Erasmus in Covilha, Portugalia a fost extraordinara. Am intalnit niste oameni minunati cu care am legat prietenii ce duc dincolo de continente sau oceane.
Spania, Brazilia, Portugalia, Italia, Mozambic, sunt doar cateva dintre tarile unde pasii ma vor duce pentru a-i vizita. Impreuna am fost in excursii, in Braga, in Madrid si multe
alte locuri. Am incercat mancarea si bautura lor, vinul de Porto fiind unul dintre cele mai renumite elemente culturale portugheze. Am sarbatorit zile de nastere, am gatit si am
ras cu lacrimi impreuna stiind ca in curand se va termina. Cu toate ca nu am fost in Brazilia, datorita lor, am gustat din specificul tarii, festa Junina fiind specific braziliana.
Am crescut impreuna cu ei, am facut schimb de idei si cultura, am dansat, am invatat, am ras, pur si simplu am trait momente care m-au schimbat si pe care le voi purta mereu
in suflet.
Multumesc Erasmus+ pentru oportunitatea oferita!”

Florița-Ancuța Cotleț
ERASMUS+ 2015-2016

Stagiu de studiu: 
Universidade de Beira Interior,

Portugalia



“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:
Technische Universität Dresden,

Germania



“Mi-am făcut curajul de a studia în altă țară în ultimul semestru de master, era să fie atunci sau niciodată. Am ales Spania întrucât cunosc limba și încă de mică visam să pășesc
cândva pe tărâmuri spaniole. Am vrut să am marea aproape, dar am ales coasta de nord vest a Spaniei și acolo am descoperit că orășelul unde urma să îmi desfășor stagiul de studiu,
A Coruña este înconjurat de ocean.

A fost un sentiment atât de plăcut să văd pentru prima dată oceanul, a fost atât de frumos să mă obișnuiesc cu ideea că ies până afară să văd un pescăruș, un palmier, sau nisipul
ce scălda oceanul. M-am acomodat repede pentru că mi-am făcut noi prieteni ce mi-au rămas în suflet.

În 4 luni de zile, am trăit experiențe nebănuite, formidabile, unele pline de mister, altele de haz, extaz, așa cum nu mai trăisem niciodată până atunci. Toate rămân amintiri de
păstrat în ramă. Nu se poate explica prea mult în cuvinte ceea ce înseamnă trăirea propriei trăiri în pielea unui student Erasmus. E superb, atât pot spune! ”

Elena Galeș
ERASMUS+ 2015-2016

Stagiu de studiu:
Universidad de Coruña, 

Spania



“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: 
Silesian University, School of 
Business Administration in 

Karvina, Rep.Cehă



“150 de cuvinte sunt mult prea putine pentru a putea exprima toata bucuria si onoarea pe care am avut-o ca si student Erasmus. Am trait cea mai frumoasa perioada a vietii mele,
inconjurata de oameni excelenti, prieteni de nadejne si personal didactic exceptional.

Experienta mea Erasmus + s-a desfasurat pe o perioada de 5 luni, la Universitatea Algarve din Faro, Portugalia. Inca de la inceput am simtit ca acel loc imi va forma multe
amintiri si ma va schimba foarte mult. Primele zile sunt cele mai interesante si neclare in acelasi timp, combinand treburile academice cu activititatile propuse de mentorii de la
universitate. Prin intermediul acestei experiente am reusit sa imi formez o famillie internationala, sa acumulez cunostinte economice generale, sa ma adaptez unui sistem de
invatamant diferit si sa invat sa vad dincolo de stereotipurile culturale existente.

Personal aceasta experienta m-a schimbat atat din punct de vedere academic, cat si social, permintindu-mi sa analizez si sa traiesc viata de student din alte perspective decat cele
pe care le stiam.”

Andreea Ilie
ERASMUS+ 2015-2016

Stagiu de studiu: 
University of Algarve, 

Faro, Portugalia



“Numele meu este Diana Irimiea și sunt studentă în ultimul an la Faculatea de Litere. Experiența mea Erasmus? Cu siguranță una dintre cele mai grozave experiențe pe care le-am
avut până în momentul de față. La Universitatea Europeană Viadrina din Frankfurt (Oder), unde am studiat un semestru, am avut oportunitatea de a avea contact nu doar cu
obiceiurile și cultura germană, ci și cu alte culture ale lumii. Frankfurt (Oder), aflat la o oră de mers cu trenul de Berlin, dar și localizat la granița cu Polonia, mi-a oferit oportunitatea
de a vizita două țări în același timp.

Am decis să ies din zona de comfort și să accept provocarea Erasmus. Și s-a meritat din plin. Pe lângă faptul că am învățat o mulțime de lucruri din mediul universitar și mi-am
făcut prieteni pe viață, mi-am descoperit și noi abilități, m-am redescoperit.
Acum înțeleg de ce #onceErasmusalwaysErasmus. ”

Diana Irimiea
ERASMUS+ 2015-2016

Stagiu de studiu:
Europa Universität 

Viadrina, 
Germania



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



Marina Lozovoi
ERASMUS+ 2015-2016 

Stagiu de studiu:
Université Montesquieu-

Bordeaux IV, Franța



“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



“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 



“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



“Ca student Erasmus ai oportunitatea de a-ti reevalua competentele raportat la un nou mediu academic, iar aceasta ecuatie nu se poate dovedi decat benefica pentru
ambele parti. Cu atat mai mult in cazul in care unul dintre principiile cheie ale universitatii gazda este diversitatea culturala a studentilor si deopotriva, a profesorilor
sai.
Mai presus de orice Sorbona inseamna oameni de peste tot din lume impletindu-si diferentele in sapte secole de traditie academica. Nu exista cuvinte pentru a
exprima bucuria de a fi unul dintre acesti oameni.”
* 17 mai 2016│Sorbonne Nouvelle Paris 3│13 Rue de Santeuil, 75231 Paris│În plan secund: Expoziție de portrete fotografice ale studenților sorboniști în cadrul
proiectului Inside Out inițiat de Jean René”

Roxana Talef
ERASMUS+ 2015-2016 

Stagiu de studiu:
Université Sorbonne Nouvelle

Paris 3, 
Franța 



“Te felicit că ești interesat de Programul Erasmus. Ești o persoană care vrea să-și depășească limitele! Erasmus este ca o excursie în care te distrezi muuult! Ești liber. Fără
ordine, fără 8 ore de muncă pe zi. Faci ceea ce îți place, în propriul tău mod!

De ce Erasmus? În stagiu te formezi la standarde europene și ești pregătit să lucrezi în orice firmă de succes. Vei face cursuri la cele mai prestigioase universități din Europa.
Alege ce vrei, oferta este largă.

Sunt în Italia. Studiez management, la Universitatea din Torino. Am proprii bani, vorbesc două limbi străine și am mult timp liber. Anul acesta, mă intorc acasă să îmi
deschid propriul magazin de haine. Datorită Erasmus, pot spune că am devenit un profesionist. Știu că și tu poți. Îți urez succes și călătorie plăcută!”

Daniela Ursu
ERASMUS+ 2015-2016 

Stagiu de studiu :
Università degli Studi di Torino, 

Italia



“Experiența mea cu Germania în calitate de doctorand cu bursa Erasmus+ pornește de la dorința de a studia în Freiburg, oraș în care ajungi pe drumurile Munților
Pădurea Neagră (Schwarzwald) în câteva minute direct din centru. Un lucru spectaculos la Albert-Ludwigs-Universität Freiburg este apa curgătoare sub universitate, ce
formează cascada de lângă peretele universității ce rezistă de-a lungul secolelor. Campusul universitar este plin de biciclete, deoarece germanii circulă cu acest mijloc de
transport încă din copilărie.

M-a surprins tehnologia de la cantina universitară și de la bibliotecă (Universitätsbibliothek Freiburg). Totul este calculat, programat și cu deschidere spre
cunoaștere. Atmosfera studențească se observă și în campusul universitar (StuSie), unde se adună grupuri de studenți și nu lipsește tradiționalul grătar. Lebede, rațe
sălbatice, broaște țestoase, nuferi, munți în jur conferă liniștea de care are nevoie un german sau un oaspete al orașului Freiburg.’’

Eugenia Zaițev
ERASMUS+ 2015-2016 

Stagiu de studiu:
Albert-Ludwigs-Universität

Freiburg, 
Germania



“Numele meu este Zăpodeanu Felix sunt student la Facultatea de Educație Fizica si Sport, specializarea Kinetoterapie si Motricitate Specială. In semestrul al doilea al anului
precedent am luat una din cele mai inspirate decizii din viața mea, aceea de a fi student Erasmus .Deși m-am decis mai greu asupra destinației, faptul că am ales în cele din urmă
sudul Italiei nu m-a făcut să regret nicio clipă.

In opinia mea oportunitatea de a fi student Erasmus e nemaipomenită și nu am auzit pe nimeni, din sutele de studenți Erasmus pe care i-am întâlnit să regrete vreun moment
că a luat această decizie. E greu sa spui ce e mai important intr-o astfel de experienta, faptul că iei contact cu un sistem nou educational, cu dotări si oportunitați diferite, faptul că
ai ocazia sa călătoresti foarte mult si să vezi tot felul de locuri noi si deosebite sau faptul că intalnesti o multime de noi oameni care sunt la fel ca tine, departe de familie si prieteni
si rămâi surprins câte aveți in comun si ce rapid puteți deveni foarte buni prieteni. ”

Felix Dragomir Zăpodeanu
ERASMUS+ 2015-2016 

Stagiu de studiu:
Università degli Studi di Foggia, 

Italia




