
Am fost plecată în mobilitatea Erasmus în Suedia, Malmö, și mi-am făcut studiile timp 

de un semestru la Malmo University. Am urmat cursul de Relații Internaționale I, în cadrul 

departamentului de Studii Politice Globale, la facultatea de Cultură și Societate.  

 
  Universitatea din Malmö este locul de reunire a peste 24,000 de studenți din întreaga 

lume și anume acest fapt îți oferă posibilitatea de a cunoaște foarte multe alte culturi și 

respectiv personalități, a-ți îmbunătăți abilitățile lingvistice, cât și a deveni mult mai deschis la 

oportunitățile dar și provocările pe care viața de student ți le oferă zilnic. 

  Unele dintre cele mai importante motive pentru care aș recomanda această universitate 

este nivelul înalt de calificare al profesorilor și modul de predare al obiectelor urmate acolo. 

Profesorii, de varii vârste, aveau cunoștințe vaste și avansate în obiectul predat. Modul de 

predare a acestora, cât și pasiunea cu care o făceau, automat făceau studenții să dorească să se 

implice în discuții și dezbateri, dar și-n activități extracurriculare.  

Totalmente diferit de studiile de la Universitatea Babeș-Bolyai, am întâlnit multe 

dificultăți, însă anume acestea m-au făcut să cresc cât pe domeniul profesional, atât și pe cel 

personal. 



 
   

  Pe lângă cele menționate mai sus, Universitatea din Malmö, prin programul Erasmus, 

îți oferă numeroase oportunități de voluntariat. Personal eu, m-am încadrat ca voluntar activ în 

Erasmus Student Network (ESN) Malmö, unde am avut poziții de fotograf oficial, leader de 

grup în excursia către Saariselkä, Lapland, Finlanda, dar și simplu voluntar la multe alte 

evenimente cum ar fi National Platform (NP) Malmö, sau petreceri studențești. 

  Iar ca încheiere, vreau să zic că afirmația “Erasmus is changing lives and opening 

minds” și-a arătat sensul și impactul în cazul meu. Recomand fără ezitare tuturor studenților 

să încerce cel puțin odată această experiență, pentru că pană la urmă, nu o să regretați (pinky 

promise).  
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