BADEA Ana-Maria
Stagiu de mobilitate: University of Reading, UK
Mă numesc Ana-Maria Badea și sunt studentă în al doilea an la Facultatea de Finanțe, cu predare în
engleză, ASE. Mulți studenți ca mine s-au gândit măcar o dată la posibilitatea unică de a pleca într-o
mobilitate ERASMUS, departe de prieteni și părinți, pentru a studia la una dintre cele mai prestigioase
universități din Europa. Experiența mea a început în Septembrie 2016, când, cu doua bagaje si un bilet de
avion, am pornit spre orașul Reading din Regatul Unit, la ICMA Center (International Capital Markets
Association), University of Reading. Orașul este liniștit, curat, iar oamenii foarte prietenoși și binevoitori,
astfel că, în cele cinci luni de când locuiesc aici, m-am simțit ca acasă. Aici am avut prilejul de a
experimenta viața de campus, precum și de a relaționa cu studenți din diferite colțuri ale lumii, dar și cu
alți români. În ICMA Center avem, pe lânga amfiteatre de cursuri si de seminarii, săli de Trading
Simulations, care ne ajută să punem in practică tot ce învățăm la materiile precum Financial Trading sau
Derivative Securities. Toate cursurile, precum si notele de la examene și feedback-urile profesorilor, se
regăsesc pe platforma online BlackBoard, ceea ce face relaționarea student-profesor mult mai facilă. Dacă
doriți să învățați de la cei mai buni toate secretele din domeniile Finanțe și Investiții, dar să vă și bucurați
din plin de oportunitatea plecării în Anglia, vă încurajez din suflet să aplicați!

POPESCU Ioana Ștefania
Stagiu de mobilitate: Université Lille 1 - Sciences et Technologies, Franţa
Am auzit de peste tot că un ERASMUS e de neratat în anii studenției. După ce am studiat destul de mult
oferta de mobilități ERASMUS +, am ales să plec în Lille, Franța. Voiam să studiez în limba franceză,
voiam un oraș în care să nu mă plictisesc și oportunități de a călători. Lille a bifat toate criteriile. Tot
vorbind cu prietenii mei care făcuseră deja un semestru ERASMUS +, îmi formasem o idee despre ce o să
însemne cinci luni petrecute la studii într-o alta țară. Însă n-a fost cum îmi imaginasem, iar așa mi-am dat
seama ca fiecare ERASMUS e unic, cu experiențe pe care nu le poți anticipa. Au fost cinci luni pline, nu
m-am plictisit o singură zi. Acolo, am cunoscut oameni superbi, din toată Europa, până în Peru și
Brazilia; am vizitat 4 țări și m-am super distrat. Sunt cel mai mult mândră de cat de mult mi-am dezvoltat
abilitățile de limbă, reușind să fac toate cursurile de la facultate în limba franceză. Am studiat la IAE

Lille, o facultate de management de renume în Franța. Astfel, am descoperit că educația universitară se
poate face și altfel. Cu siguranță, m-am dezvoltat mult pe această parte.
Cum nu putea să fie totul de bine, administrația franceză mi-a dat dureri de cap și mi-a ocupat o mare
parte din timp, dar, și prin asta, am reușit să devin mai independentă, rezolvând singură majoritatea
problemelor de care m-am lovit. ERASMUS este o experiență care te dezvoltă într-un mod unic, iar dacă
îți place să fii într-un mediu cultural mixt și să te provoci zi de zi, e de neratat!

GROSU Emilian
Stagiu de mobilitate: University of Groningen/Olanda
Salut! Numele meu este Emilian și în prezent particip prin programul ERASMUS la studii în Olanda, mai
exact, în micul și cochetul oraș Groningen, la University of Groningen. Profit pe această cale să
împărtășesc ce înseamnă această experiență pentru mine cu speranța de a te convinge că această
oportunitate este una de neratat. ERASMUS reprezintă, în primul rând, șansa de a lua contact cu un alt
mediu de studiu, iar decizia de a alege Olanda este motivată în mare măsură de sistemul lor de educație
recunoscut în toată lumea. Crede-mă, nu m-a dezamăgit! De asemenea, faptul că întâlnești studenți din
toate colțurile lumii este ceva nemaiîntâlnit. Te-ai gândit vreodată cum ar fi să lucrezi într-o echipă cu
studenți din Germania, Italia, Malaesia și Coreea de Sud?
ERASMUS reprezintă șansa de a ieși din zona ta de confort, de a te autodepăși și de a îți pune în valoare
aptitudinile și calitățile. Poate fi o cale prin care să îți lărgești orizonturile, să îți testezi capacitățile de
adaptabilitate și care să îți trezească noi curiozități. ERASMUS este despre studenți, tineri motivați și
deschiși care abia așteaptă să te cunoască, să te descopere și să împărtășească cu tine lucruri pe care sigur
nu le știai despre culturile lor. ERASMUS este o experiență unică și te încurajez să faci acest pas cu
încredere, deoarece nu vei regreta.

ŞORODOC Mihaela – Mădălina
Stagiu de mobilitate: Universidad de Barcelona/Spania
Am fost student ERASMUS în cadrul Universității din Barcelona. In
decursul celor cinci luni petrecute la universitatea-gazdă am avut ocazia să
studiez într-un mediu internațional, alături de alți colegi europeni și
americani care au optat pentru mobilitatea ERASMUS. Această experiență
m-a ajutat să descopăr că diversitatea e frumoasă, dobândind astfel o amplă
deschidere spre o altă cultură, alți oameni și alte locuri. Am învățat să învăț
puțin mai altfel decât o făceam acasă, să interacționez cu cadrele didactice
într-un cadru mai puțin formal, să fiu o persoană mai independentă și mai
sociabilă. Privind în urmă, consider că mobilitatea ERASMUS a lăsat o
amprentă pozitivă asupra dezvoltării mele atât personale cât și profesionale.
Lucrez în prezent într-un mediu internațional și pot afirma că experiența în calitate de student ERASMUS
m-a ajutat să mă integrez și să mă adaptez rapid la cerințele acestuia.

PRICHINEȚ GEORGE CRISTIAN
Universitatea gazdă: Istanbul University, Turkey
Poate vă întrebaţi ce anume este “ERASMUS”. ERASMUS sunt eu, sunt sutele de mii de studenţi ce au
plecat în strainătate cu ajutorul burselor, sunt amintirile, prieteniile legate şi momentele de neuitat,
ERASMUS poţi fi şi tu. Întreaga experiență, din momentul în care am auzit despre ERASMUS, până în
momentul în care am aterizat înapoi în Bucureşti poate fi descrisă foarte bine cu ajutorul unui singur
cuvânt: aventură. Cele 9 luni petrecute la Istanbul University au fost unice, am avut ocazia de a învăța
într-un mediu nou, cu un sistem diferit faţă de cel din România. Odată ajuns în Turcia am realizat că tot ce
ştiam despre această ţară/aceşti oameni era greșit. Turcia s-a dovedit a fi o gazdă perfectă, iar turcii cei
mai primitori oameni pe care i-am întâlnit până acum. Nu puteam face o alegere mai bună. La sfârşitul
stagiului, vei realiza că fiecare persoană întâlnită, fiecare examen, fiecare petrecere, fiecare clipă
petrecută în mobilitate, reprezintă elemente importante ale dezvoltării tale personale. Europa nu va mai fi
la fel după ERASMUS, în fiecare ţară vei avea un prieten care va fi nerăbdător sa îl vizitezi și care e
dornic să îţi arate cu ce se mândreşte ţara sa.
“Once ERASMUS, always ERASMUS”, probabil considerat un clişeu la prima vedere, va prinde mii de
înţelesuri atunci când te vei întoarce din mobilitate. Nu mai sta pe gânduri şi aplică, în viitor o să îţi
multumeşti pentru decizia luată.

