Testimonial mobilitate Erasmus+

Numele meu este Vîrlan Andreea si sunt studenta la Facultatea de Studii Europene,
specializarea Relatii Internationale si Studii Europene, anul 2, linia romana. In semestrul al doilea
al celui de-al doilea an universitar am beneficiat de o bursa Erasmus+ in cadrul Universitatii
Lazarski din Varsovia, Polonia.
Universitatea Lazarski este una pe care o recomand din toate punctele de vedere, atat al
materiilor studiate, al colegilor pe care i-am avut, dar si a modului in care informatia a fost
predate si in care profesorii interactionau cu studentii. Atat profesorii cat si coordonatorii Erasmus
au fost foarte atenti si receptivi. Cursurile au avut caracter interactiv si desi eram singura studenta
Erasmus in majoritatea cursurilor la care am luat parte, acest lucru nu a reprezentat un obstacol in
vreun fel. Toti cei din jurul meu m-au ajutat sa ma integrez foarte repede si am putut lega prietenii
usor. Accesul la materiale pentru cursuri si materiale nu a fost o problema, intrucat exista o
platforma online, fiecare curs avand un cod care poate fi folosit pentru a primi materialele, acestea
fiind la dispozitia studentului oricand. Profesorii sunt oricand pregatiti sa raspunda la orice
intrebare, ceea ce pentru mine a facut invatatul mult mai usor, intrucat am mers in cel de-al doilea
semestru, iar profesorii uneori faceau referire la notiuni invatate in primul semestru. Insa niciodata
nu au ezitat sa ma ajute cu lamuriri si sa ma indrume spre ce sa citesc pentru a intelege pe deplin
un subiect. Sistemul de notare mi s-a parut de asemenea eficient, studentul avand ocazia sa obtina
puncte pentru nota finala din mai multe sarcini si teme.
Varsovia este un oras care ofera foarte multe optiuni pentru petrecerea timpului liber. Am
avut foarte multe locuri de vazut si de explorat si pot sa spun ca inca nu am descoperit tot. De
asemenea, exista servicii pentru a putea vizita alte orase din Polonia la un pret accesibil. Avand in
vedere ca pe perioada mobilitatii am locuit intr-un camin Erasmus, am intalnit oameni din toate
colturile lumii si acest lucru este clar un avantaj al unei astfel de mobilitati. Mi-a facut placeri sa
descopar culturi noi, sa invat limbi straine si sa creez atat de multe prietenii, care mai exista si azi,
dupa incheierea mobilitatii.
Mobilitatea Erasmus+ de care am beneficiat a fost o experienta minunata pe care cu
siguranta nu o voi putea uita. De aceea, incurajez astfel de practici deoarece te ajuta nu numai sa
descoperi alti oameni, alte culturi si moduri de gandire, dar iti da si ocazia sa te descoperi pe tine,
sa devii o persoana mai organizata, responsabila si care se poate descurca pe cont propriu.

