Erasmus schimbA viaTa…..

O experienţă Erasmus presupune:
 Un mare atu la angajare deoarece angajatorii consideră că astfel de experienţe contribuie la dezvoltarea personală;
 O experienţă de viaţă – noi prieteni, cunoaşterea unui alt mediu academic, identificarea unor posibilităţi de dezvoltare personală şi profesională.

„Exchange isn’t a year in your life, it’s a life in a year…”
Imi amintesc cu drag momentul in care am citit, intamplator aceste randuri,
nebanuind pe-atunci ca experienta Erasmus pe care aveam sa o traiesc imi
va dovedi ca acest citat este pe deplin adevarat…
Spun asta pentru ca o astfel de experienta iti poate oferi oportunitatea de a
trai momente foarte frumoase care cu siguranta vor sta la loc de cinste in
bagajul de amintiri.
Ca urmare a experientei mele Erasmus, am avut ocazia nu numai de a testa
un sistem de invatamant diferit, de a descoperi o noua tara, noi mentalitati
ci si de a-mi face prieteni din toate colturile lumii, de a intelege diferentele
culturale si de a constientiza cat de importanta este formarea unor excelente
abilitati de comunicare.
Recomand celor care doresc sa treaca printr-o experienta Erasmus…sa
indrazneasca, sa aiba curajul de a-si urma visele pentru ca o astfel de
oportunitate, cu siguranta va avea un efect pozitiv asupra dezvoltarii lor,
atat profesionale cat si personale…
Diana Dobrin, student Erasmus la Universitatea din Amsterdam, program
de licenta

Dragi colegi,
Eu sunt Oana si am plecat cu o bursa Erasmus la Universitatea din
Amsterdam, unde urmez programul de masterat "Accountancy and
Control".
Ce sa va spun ? Imi place in Amsterdam. Sunt de 4 luni aici si parca nici
nu-mi dau seama cum au trecut. 4 luni departe de casa, "printre straini",
cum ar zice bunica mea. Dar cum sa te simti strain intr-un oras cu peste
170 nationalitati ? Intr-un oras in care toti vorbesc engleza, incepand cu
doamna casiera de la supermarket si incheind cu soferul de autobuz ?
Acest mediu international l-am intalnit si in salile de curs, avand colegi
din multe tari, unele chiar necunoscute mie pana acum (voi ati mai auzit
de Swaziland ?). Si profesorii de la catedra vin din diferite colturi ale
Europei. Suntem diferiti si tocmai asta ne face fascinanti.
Acesta este Amsterdamul unde va invit sa aplicati cu incredere ! Am avut
doua sesiuni de examene destul de solicitante pana in decembrie, ce e
drept (pe cand acasa colegii nu au dat niciun examen). Dar Universitatea
din Amsterdam este clasata pe a 58a pozitie in topul celor mai bune
universitati in lume, asa ca…merita ! Indrazniti !
Oana Diana Oprea, student Erasmus la Universitatea din Amsterdam,
program de master

