Îmi doream de mult o
experiență Erasmus, căci
am perceput ideea de a
studia în limba engleză,
într-o
țară
străină,
înconjurată de studenți
internaționali, ca pe o
provocare care va aduce
schimbări în viața mea. Am
depus dosarul și am parcurs
toate cerințele fără să știu
cu siguranță dacă voi pleca.
Răspunsul afirmativ de la facultate a fost primit ca o veste deosebită iar din clipa aceea până
când am văzut pentru prima oară centrul orașului, nu am încetat nici o secundă să visez la Praga.
Primele zile în acest oraș fermecător au fost ciudate, mă simțeam pierdută și nu mă vedeam în
stare să mă adaptez. Străzile erau străine,
oamenii, ai căror limbă nu o înțelegeam,
păreau neprietenoși, cursurile prea grele, iar
multitudinea de schimbări, copleșitoare. Însă,
mulțumită vorbelor de încurajare venite de la
cei dragi, a faptului că nu eram singură, căci o
aveam lângă mine pe colega mea, Vianora, și
a echipei locale care se ocupa de bună-starea
și distracția studenților, cu timpul lucrurile sau schimbat. Am realizat că ieșeam cu bucurie
din camera de cămin, eram atentă și interesată
de ceea ce se întâmpla la cursuri, străzile
străine, chiar dacă ne pierdeam deseori, au devenit familiare, iar neînțelegerea limbii a încetat să
ne deranjeze. Simțeam și eram convinsă că mă aflu în locul potrivit și că lucrurile parcurg așa
cum trebuie.
Facultatea parteneră, Metropolitan University Prague, ne-a primit cu drag și au fost mereu
dispuși să ne ajute în orice situație.
Sistemul de învățământ a fost diferit de
cea cu care eram obișnuită. Cadrul
didactic a dat dovadă de seriozitate, de
pregătire excepțională, de o abordare
prietenoasă și deschisă, de respect față
de fiecare în parte și, poate cel mai
important, au avut în considerație
varietatea din clasă și nu s-a făcut

niciodată vreo diferențiere între noi.
Munca depusă atât pe parcursul
semestrului, cât și în perioada de
examinare a fost solicitantă, însă cred
cu tărie că eforturile au dat si vor da
roade și în continuare.
Datorită acestei experiențe și datorită
educației primite la MUP, mi-am
lărgit cunoștințele cu privire la
profilul studiat, am obținut o viziune
și o conștientizare globală, mi-am
îmbunătățit limba engleză și, nu în
ultimul rând, mi-am dezvoltat abilitatea
de
adaptare
într-o
comunitate
internațională. Am ajuns să cunosc
oameni deosebiți, să mă cunosc mai
bine și pe mine însumi, să vizitez locuri
deosebite, să îmi depășesc limitele și să
mă maturizez pe toate planurile. Prin
această cale doresc să mulțumesc
facultății pentru oportunitate și pentru
ajutorul oferit pe tot parcursul
mobilității.
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