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Raport narativ de activitate 

Mobilitate ERASMUS+ la Radboud University Nijmegen, Olanda  

Vlad-Ioan Șendroiu  

 

 Între 20 August 2017 și 31 Ianuarie 2018 am fost beneficiarul unei mobilități ERASMUS+ la 

Radboud University din orașul Nijmegen, Olanda. Mobilitatea efectuată a fost o experiență extrem de 

interesantă și benefică atât din punct de vedere cultural și social, cât și din punct de vedere educațional. 

 

Orientation week 

În prima săptămână a mobilității am participat la ”Orientation week”, o perioadă de acomodare 

ce avea scopul de a familiariza studenții internaționali cu universitatea și orașul. Pe parcursul acestei 

săptămâni am participat la diverse activități în cadrul cărora am cunoscut orașul și campusul universității, 

am experimentat oportunitățile sportive oferite de universitate, am avut ocazia să de a ne achiziționa 

bicicleta (pentru că în Olanda bicicleta e cel mai bun prieten al tău), am participat la ”Orientation 

market” unde am putut interacționa cu o mulțime de studenți din ligile studențești sau grupurile sportive, 

am participat la o mulțime de jocuri și, bineînțeles, am petrecut în fiecare seară alături de ceilați studenți. 

În această săptămână am făcut parte dintr-un Orientation group, în cadrul căruia am avut ocazia să îmi 

fac primii prieteni din Nijmegen, prieteni din toate colțurile lumii cu care încă țin legătura și după 

terminarea mobilității. 

 

Activități cu studenții internaționali  

Petrecerile alături de ceilalți studenți internaționali sunt o specialitate a Departamentului 

Internațional din cadrul Universității Radboud. În fiecare zi de marți a săptămâni avea loc petrecerea 

”International Tuesday” și în ultima vineri din fiecare lună avea loc ”The big international party”. De 

asemenea, am avut oportunitatea de a participa la mai multe excursii către diferite puncte de interes 

turistic din zona Nijmegenului precum Maastricht sau parcul de aventură Efteling. În luna Decembrie a 

fost organizată o recepție pentru studenții internaționali a căror mobilitate durează doar un semestru și, 

drept urmare, urmau să părăsească Nijmegen curând. Tot în luna Decembrie a fost organizat și balul de 

Crăciun și o seară de jocuri. 

 Am participat, de asemenea, cu plăcere și interes le dezbaterile și conferințele pe diferite teme de 

interes cultural, social sau politic, organizate de echipa Radboud Reflects. 
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Studiul la Radboud University  

 Pe parcursul întregului semestru am participat la 5 cursuri: Software Security, Bayesian 

Networks, Operating System, Design of Embedded Systems și Methods in Societal Research: 

Science, Management & Innovation. La Radboud accentul cade pe partea practică, aplicată a cursurilor. 

În cadrul fiecarui curs am avut cel puțin un proiect care a cântărit destul de mult pentru nota finală. 

 În cadrul cursului Software Security, am realizat două proiecte. Pentru primul proiect am avut de 

realizat o analiza statică asuprea unui software programat în limbajul C folosind PREfast și limbajul SAL, 

iar pentru al doilea proiect a trebuit să realizăm o analiză a gradului de securitate oferit de un site web 

după modelul OWASP. Cunoștințele dobândite pe parcursul semestrului au fost testate în cadrul unui 

examen. 

 În cadrul cursului Bayesian Networks, am realizat două proiecte în care am construit o rețea de 

probabilitate Bayesian pornind de la niște date statistice. Pentru primul proiect, rețeaua a fost construită și 

testată manual, iar pentru al doilea proiect rețeaua a fost generată și testată folosind algoritmi deja 

implementați. Cursul s-a încheiat printr-un examen open-book. 

În cadrul cursului Operating Systems, am realizat două proiecte. În cadrul primului proiect a 

trebuit să realizăm un shell pentru Linux în limbajul C, iar în cadrul celui de-al doilea am construit un 

algoritm ce avea rolul de a programa diferite task-uri întru sistem multitasking. Cursul s-a încheiat, de 

asemenea, printr-un examen open-book. 

În cadrul cursului Design of Embedded Systems, am realizat, de asemenea, două proiecte. 

Pentru primul proiect a trebuit să programăm un Raspberry Pi pentru a efectua diferite taskuri, iar pentru 

cel de-al doilea am construit un generator de cod pentru un robot Lego EV3. 

În cadrul cursului Methods in Societal Research: Science, Management & Innovation, am 

învățat cum trebuie să fie pregătit un proiect de cercetare. Cursul s-a încheiat cu un proiect pentru care a 

trebuit să construim o propunere de proiect de cercetare cu un impact social ridicat. 

Majoritatea proiectelor au fost realizate în echipă împreună cu alți studenți. Pe parcursul realizării 

acestora am fost urmăriți și asistați de către profesori. În ansamblu, experiența educațională de la 

Radboud University a fost una extrem de benefică. 

Din punctul meu de vedere, majoritatea studenților ar trebui să aibă oportunitatea de a efectua o 

mobilitatea într-o altă țară. Această experiență poate fi definitorie pentru orice student atât pentru 

dezvoltarea sa profesională, cât și pentru dezvoltarea relațiilor sociale. 























Raport narativ ERASMUS  

An universitar 2017-2018  

 

Student – Braje Mircea-Georgian 

Instituția gazdă - Escuela Tecnica Superior de Arquitectura, Sevilla, Spania  

  

Experiența Erasmus a fost experiență unică care m-a ajutat in multe moduri. În primul 

rând am experimentat procesul didactic al unei culturi diferite, atât modul de predare cât și 

modul de organizare al materiilor sunt diferite. Faptul ca am fost străin nu a reprezentat nici un 

dezavantaj, dimpotrivă, m-am intregat foarte bine printre studenții spanioli, lucrând în echipe 

cu ei la mai multe proiecte, fapt ce m-a ajutat sa descopăr metode de lucru noi și puncte de 

vedere complet diferite. Foarte constructive au fost si momentele in care ne prezentam 

proiectele deja finalizate intre noi. 

             Cultura spaniola în Andalusia este foarte bine conservata și am putut gusta din 

atmosfera orașului Sevilla aproape in fiecare zi : fie la un spectacol flamenco, fie la montaditos 

fie pur și simplu la o bere cu prietenii. Deschizandu-mi interesul pentru această cultura am 

calatorit putin pentru a descoperii și alte experiente unice : Alhambra din Granada, Mezquita 

de Cordoba, Carnavalul din Cadiz, Malaga, Lisabona și foarte interesantă a fost experiența 

Marocului și a modului de viață de acolo. Seara dormită în Sahara probabil va rămâne adânc 

intipărită in memoria mea. 

             Schimbând idei cu oameni diferiti, multi dintre ei Erasmus, veniți din toata lumea, am 

auzit pareri despre locuri foarte indepratate. Am intrat in doua asociații Erasmus care ne-au 

ajutat sa cunoastem oameni noi și ne-au pus la dispozitie diverse excursii.

 
Pietonala din Sevilla și Catedrala după ploaie, deși plouă foarte rar aici. 



Raport narativ

In 4 februarie 2018 am ajuns in Ostrava pentru prima data. In prima saptamana voluntarii
de la ESN (Erasmus Student Network) au desfasurat activitati cu noi pentru a cunoaste orasul si a
socializa intre noi (studentii proveniti din tari diferite). Tot in aceasi saptamana am cunoscut primul
meu prieten acolo prin intermediul "buddy system". Acesta consta in faptul ca un student aplica
pentru un asemenea serviciu si primeste un voluntar care se ofera sa 11familiarizeze cu locul ~i
viata de student acolo. Amicul meu a fost turc si mai apoi am devenit prieteni.

In a doua saptamana am inceput cursurile si in general am avut parte de introduceri atat
pentru profesori, cat ~i pentru continutul ce va fi urmat sa il studiem. Totusi, am intampinat 0

problema in ceea ce priveste suprapunerea a doua cursuri. Pe unul dintre ele l-am ales drept
optional inainte sa ajung in Republica Ceha. Am ales sa renunt la acel optional si la sugestia dnei
Bogdova Jana am optat pentru Image Analysis 1.Aceasta a fost singura modificare ce a fost adusa
in ceea ce priveste cursurile. Dupa acestea, perioada academica a continuat normal.

Una dintre diferentele pe care le-am intalnit intre sistemul academic ceh si eel romanesc
este ca Cehia note le sunt cuprinse intre 0 - 100. Spre deosebire de sistemul nostru de notare,
seminariilel laboratoarele se cumuleaza direct cu examenul. De exemplu, pentru activitate se pot
primi pana la 40 de puncte, iar pentru examen maxim 60 de puncte. Desigur, exista mici exceptii
in functie de preferintele cadrului didactic care i~i sustine disciplina.

Organizarea grupurilor de studenti a fost diferita pentru mine, deoarece in cazul meu am
avut in mare parte doar colegi din alte tari, iar doar la doua cursuri am avut si colegi cehi.

Din punct de vedere profesional consider aceasta experienta foarte utila ajutandu-ma sa
inteleg alte metode de predare.

Din punct de vedere social aceasta experienta este inedita, Sansa de a interactiona cu atilt
de multi oameni care provin din diferite tari si diferite culturi mi-a deschis mult orizontul, m-a
determinat sa am mai multa incredere in mine, sa am un sentiment de "acasa" universal (intrucat
majoritatea locuiam la camin), m-a determinat sa imi readuc aminte de multe aspecte ale culturii
noastre despre care uitasem si toto data sa caut mai multe informatii si sa 0 promovez in exteriorul
tarii noastre. 0 activitate foarte interesanta din punctul meu de vedere a fost Filll.Ip-ul. Acesta
presupune 0 prezentare a propriei tari si culturi urmata de 0 serie de mancaruri traditionale,
Impreuna cu Lucian Miele si asistenta mea, Tatiana Popa am sustinut FillUp romanesc si am avut
raspunsuri pozitive de la toti colegii nostri.

Personal rna bucur enorm si sunt recunoscatoare ca am avut oportunitatea ~i sprijinul de a
participa la programul Erasmus+ ~i consider ca ar fi benefic sa fie cat mai multi studenti romani
participanti la acest program.

28.06.2018 Alexandra Albu



Internship Mitsubishi Electric Europe B.V. 

 

În cadrul companiei Mitsubishi Electric Europe B.V., cu sediul la adresa ul. Krakowska 48, 

32-083 Balice, Polonia, am efectuat practica de vară în perioada 02/07/2018-02/09/2018. 

În aceste două luni am avut parte de câteva experiențe ce le consider benefice pentru 

viitorul meu în calitate de inginer. Mi-a plăcut structurarea programului de practică, fiind flexibil. 

Structura programului mi-a permis să îmi organizez timpul, să îmi aleg proiectele pe care să le 

dezvolt. În același timp am avut parte de o atmosferă relaxată, unde comunicarea era pe primul 

plan.  

Un alt punct forte al acestei experiențe a fost posibilitatea îmbunătățirii abilităților 

lingvistice într-o limbă de circulație internațională. Prin interacțiunea cu personalul companiei 

am dobândit mai mulți termeni tehnici, ce mă vor ajuta pe parcursul carierei. Totodată 

interacțiunea cu diferite persoane mi-a îmbunătățit capacitatea de a purta un dialog cu un 

interlocutor străin. 

Un punct slab al acestei experiențe a fost distanța dintre locul unde eram cazat și 

companie. Fiind situată în afara orașului, timpul alocat transportului de la căminul studențesc 

până la companie dura aproximativ o oră. 

În general experiența a fost benefică, oferindu-mi posibilitatea de a vedea modul de lucru 

al unei companii din afara țării. 

 

Timisoara, Romania  Student: 
3/09/2018  Dumitraș Raul-Sebastian 

 



ffiwRAPORT NARATIV DE ACTIVITATE

Aq dori sd incep prin a mullumi asocialiei Erasmus qi companiei Villeroy&Boch

pentru c[ mi-au oferit aceastd oportunitate minunat[ de a-mi efectua practica de vard intr-o

lard strdinS.

Din punctul de vedere al experienfei de muncd, aceastd oportunitate m-a ajutat sd imi

ldrgesc orizonturile deoarece comp ania a fost de acord sd imi arate orice departament de care

am fost interesant qi care era util proiectului meu de practicd. Programul meu de lucru a fost

frcut pentru a putea invSla cdt mai multe in cele dou6luni petrecute acolo. Am avut

oportunitatea de a vedea:

o Departamentul R&D pentru a vedea primul pas teoretic al producliei care

cuprinde designul modelelor produse;

o Departamentul de mentenan{d deoarece plantul a trecut printr-o perioadd de

mentenan!d, dar a fost o experienld foarte interesantd de avedea sistemele si

utilajele de producfie dintr-o perspectivd mecanici;

o Laboratorul de calitate a fost departamentul care a avut cea mai multd legdturd

cu topicul studiat de mine la universitate, aceastd echipa e responsabilS de

testarea materiei prime qi a produselor finite prin metode ftzice Ei chimice;

o Departamentul ingineriei de proces a fost cel in care am fost cel mai mult

interesat deoarece este domeniul in care as dori sa activezpe viitor. Am avut

oportunitateade a invdla cum sa monitotizez fluxul procesului,

muncitorii/operatorii, parametri procesului qi cum se aplicd acestea in industria

ceramicelor sanitare deoarece asta este produs la plantul V&B din Ungatia;

o Departamentul de sortare este responsabil cu controlul calitalii produselor

finite qi sortarea lor in categoriile: OK, NOK reparabile, NOK ireparabile;

o Departamentul de reparare se ocupd cu produsele NOK reparabile folosind

metode de repararc frzice qi/sau chimice.

o Departamentul de impachetare, responsabil cu impachetarea, depozitarea qi

controlul calitdlii produselor finite;

o Departamentul de Quality Assurance, responsabil cu testarea funcfiilor

produselor finite in funcfie de cererea clientului.
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apei funcfioneazd.

Din punctul de vedere al experienJei de viald a fost extrem de bund ocazia de a vedea

cum alte naliuni trdiesc, cum gdndesc, cum lucreazd qi de a invSla de la ei. Chiar dacd limba

lor maternd nu este englezaa fost foarte uqor sd comunic cu colegii de la firmd, dar pu(in mai

dificil in afara acesteia.

in conclvzieconsider ca aceastd oportunitate m-a ajutat sd m[ maturizez qi sd cresc nu

numai din punctul de vedere al carierei qi experienlei de lucru dar si ca persoand. Aq dori sd

vd mul{umesc din nou pentru aceasta oportunilate.

O parte din echipa de Produc{ie
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Golea Nestor Rareg

12.09.2018
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Raport narativ ERASMUS    

An universitar 2017-2018    

Cadru didactic: S.l. dr. arh. Blidariu Cristian   

Compania gazdă: TEMPT OÜ     

     

     

Mobilitatea Erasmus a fost un mijloc foarte util pentru înnodarea unor legături mai strânse 

de colaborare în domeniul proiectării de arhitectură, în special în cadrul locuintelor prefabricate 

sau modulare de lemn, într-o firmă cu experiență în legătură cu acest domeniu.    

În cadrul mobilității am participat la o gamă largă de activități de proiectare, de la vizite pe 

șantier, la realizarea de relevee și bineînțeles proiectarea digitala 2d si 3d a clădirilor.    

Relația cu colegii de lucru a fost foarte interesantă și fructoasă din punct de vedere al conversării 

intr-o limbă străină, îmbunătățindu-mi semnificativ cunoștințele de engleză. Am învățat 

deasemenea ce înseamnă lucrul într-o echipă de profesioniști și cum trebuie abordate situațiile 

neprevăzute.    

Tallinn ca și oraș este foarte viu și primitor cu turiștii, te surprinde cu fiecare stradă 

parcursă, fiind animate perfect de artiști stradali și tot felul de evenimente culturale. Este o 

experiență care merită traită, acest oraș, această cultură nordica pe care o poți înțelege doar 

călătorind pe aceste ținuturi atât de vii si calde - cu siguranta nu din pricina temperaturii, ci a 

estonienilor atât de primitori.     

    
Spatiu de lucru in cadrul firmei TEMPT     



     
                          In vizita la Estonian open air museum – locuinta traditionala estoniana   

     
Centrul istoric al orasului Tallinn    

        

Data: 01.10.2018                 

Beliță George Cătălin   
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Raport narativ activitate pentru internship ERASMUS+
Vit Radu Daniel
An universitar 2017-2018
lnstitutia gazda: Erasmus KSP Jurgen Engel Architekten,Frankfurt Am Main, Germania

/'

Ma numesc Vit Radu Daniel si am promovat Facultatea de Arhitectura si Urbanism din
Cadrul Univeritatii Politehnica Timisoara.

Mobilitatea Erasmus+ pentru Internship mi-a oferit ocazia de a lucra in biroul KSP Jurqen
Engel din Frankfurt unde am facut parte dintr-o echipa internationala de arhitecti si ingineri.

Inca de la inceputul programului am participat la elaborarea proiectelor arhitecturale
dezvoltate in mai multe orase din Germania si Europa precum: Frankfurt am Main, K61n,
Bremen, Viena sau Riga.

In cadrul biroului am avut diverse responsabilitati: proiectarea de arhitectura in programe
CAD (AutoCAD sau Revit), modelare 3D ( Rhino), modelare si printarea 3D a machetelor dar
si intalniri cu clientii.

Consider ca aceasta experienta a fost una benefica nu numai dintr-o perspectiva
profesionala dar si una personala avand sansa de a cunoaste oameni si culturi din intreaga
lume datorita componentei internationale a biroului.

Mai jos am atasat cateva poze cu proiecte la care am contribuit de-a lungul perioadei de
internship Erasmus+.
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Raport activitate ERASMUS

Participant: Iclozan Lavinia Paula
Universitatea-gazdd: Universitatea din Patras, Grecia
Specializare: Sdptdmdna mobilitdlii angajaJilor - pentru bibliotecari
An universitar: 2017 -2018

Am arut ocazia de a participa la Sdptdm6na mobilitdlii angajaJilor - pentru

bibliotecari care a ar.ut avut loc la Universitatea din Patras, Grecia, impreundcu alli 25

de participanli din Europa.
Timp de patru zile organizatorii au suslinut prezentdri legate de oraqul Pahas qi

cultura greacd, Biblioteca gi Centrul de informare a Universitdiii din Patras, depozitul
de publicalii, sisternul integrat de bibliotec6 Ei colecliile Bibliotecii Universitdlii din
Patras, evaluarea serviciilor, sprijinirea studenlilor cu dizabilitd! precum qi o vizitd la
Biblioteca Departamentului de Arhitecturd, iar participaniii au prezentat pe rdnd

bibliotecile la carc lucreazd.
Am avut deosebita plicere de a primi un feedback foarte bun la prezentarea

Bibliotecii Centrale a Universitadi Politehnica din Timi;oara, Biblioteca UPT fiind
consideratd 1a cele mai inalte standarde europene, sala de carte veche/rard fiind
consideratd impresionantd.



Pe ldngd prezentdrile care s-au tinut in Universitate, gazdele au organizat o
viziti in centrul oraqului Patras, o vizit1 la crama Orfanos, unde s-a desfiiqurat o
degustare de vinuri qi de aperitive locale qi o cini tradilionald la o tavemi.

In ultima zi gazdele au organizat o vizitii la Olympi4 locul in care au luat na$tere
jocurile olimpice gi Muzeul din Olympia qi am vizitat localitatea Kourouta.

Scopul mobilitdlii, acela de a cunoaqte alli bibliotecari din Europ4 de a schimba
idei, de a afla informalii despre alte biblioteci qi despre sisteme integrate de biblioteci
precum qi modul de orgairzare, funclionare qi servicii oferite utilizatorilor in alte
biblioteci din Europa a fost atins.
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