Testimonial Erasmus - Charles University, Praga

Pentru mine, alegerea de a participa la o mobilitate Erasmus nu a fost foarte dificilă,
având deja experiența studiilor în străinătate deja din liceu. Am ales Universitatea Charles din
mai multe motive, printre care prețurile relativ scăzute în comparație cu cele din Vestul
Europei, prestigiul universității în prisma clasărilor bune în listele de specialitate, numărul
ridicat de cursuri în limba engleză, mărimea și istoria orașului dar și poziționare acesteia,
aproape de alte orașe importante din regiune, dar și suma bursei Erasmus. Înainte de plecare,
am reușit să rezolv sarcinile administrative, și am încercat să mă familiarizez cu limba cehă. Din
partea facultății am avut oferta de a completa gratis un curs intensiv de limba cehă, însă am
decis să nu accept, neavând timpul necesar (cursul ar fi fost în intervalul 2-20 septembrie, în
Praga). În general, m-am descurcat în limba engleză, în cehă trebuind să vorbesc cu doar cu
angajații de la cămin respectiv în magazine.
În ceea ce privește căminele, acestea sunt de câte 2 persoane pe cameră, fiind necesar
plata unei garanții. Prețul este mai mare decât cea din căminele UBB, condițiile fiind decente. În
căminul “Hvezda”, unde am fost repartizați majoritatea studenților Erasmus, se asigură internet
și frigider în cameră, dar baia este comună. În primă instanță, au existat probleme cu nivelul de
zgomot în timpul nopții, dar când am apelat la administrația căminului, mi-au oferit o altă
cameră.
În ceea ce privește cursurile, acestea se pot alege pe sistemul on-line, fiind o limită
maximă de studenți per curs, studenții full-time la universitatea Charles având prioritate.
Totuși, prin numărul ridicat al cursurilor se asigură participarea tuturor, însă este probabil să
intervină schimbări față de Learning Agreement-ul original, fiind uneori necesară alegerea unor
cursuri la nivel Master. Dificultatea cursurilor variază, însă de multe ori accentul este pus mai
mult pe eseuri, prezentări, teme și proiecte, nu doar pe un examen final. Cursurile sunt predate
exclusiv în limba engleză, neexistând probleme pe acest plan.

Orașul în sine este foarte vibrant, fiind plin de turiști veniți din toate părțile lumii să
admire arta și istoria acesteia. Pentru studenți, se aplică reduceri prin cardul “ISIC” la
transportul în comun, care este astfel foarte accesibil, dar și la restaurante, muzeele având în
general preț redus la prezentarea oricărei legitimații de student. Studenții facultății de Științe
Sociale au și oportunitatea de a participa la orele de sport oferite de alte facultăți în cadrul
universității, aceste fiind deobicei în limba cehă, dar accesibile și pentru studenții din alte țări.
Facilitățile universității sunt excelente, studenții având printre altele acces la toate
librăriile universității, inclusiv desigur cele de pe campus, care au și săli de lectură, echipate cu
calculatoare. Campusul și clădirile în care se țin cursurile erau la o distanță de 30 de minute cu
transportul comun de la cămin. În ceea ce privește dezavantajele, numărul ridicat de studenți
Erasmus înseamnă că echipa locală de voluntari ESN nu prea a putut face față, atât în ceea ce
privește săptămâna de introducere , cât și programul de Student Buddy, însă activități precum
excursii sau proiecții de filme erau organizate în mod regular pentru toți studenții Erasmus.
În concluzie, experiența mea a fost una plăcută, prin care am reușit să mai cunosc o
cultură, fiind pus de multe ori în situații noi, care m-au ajutat să progresez atât pe plan
academic, cât și personal. În general nu am întâmpinat probleme de nerezolvat, coordonatorii
de la universitatea Charles fiind acolo să mă ajute dacă aveam întrebări. Sper ca experiențele
tuturor studenților să fie la fel de pozitive.
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