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Sa fii student ERASMUS e 0 experienta unica, Anul acesta universitar am
participat pentru al 2-lea semestru la programul ERASMUS+, program care mi-a
schimbat viata in bine.

Am avut 0 experienta foarte buna. Am intilnit multi studenti din diferite tari.Am
reusit sa descopar sistemul de invatamint romanesc si european care este mai desvoltat
decit in Moldova dupa parerea mea.Nu am avut timp mult pentru distractii deoarece am
fost foarte ocupat cu lucrarea mea de licenta.Mentionez ca inca nu am avut ocazia sa
studiez atit de mult intr-un timp atit de scurt).Consider ca este 0 experienta foarte utila
pentru dezvoltarea mea si orice student ar trebui sa incerce acest program.

Profesorii de aici sau dovedit a fi foarte profesionalisti si intelegatori cu mine, in
special domnul Aurel Stratan care mi-a fost conducator de diploma. Am primit sustinere
atit din partea dumnealor cit si din partea colegilor.Colegii romani-intrucit am studiat in
grupa romana au fost foarte prietenosi si mereu cind am intrebat ceva ei m-au ajutat cum
au putut.In special am avut norocul sa intilnesc un student tot din Republica Moldova
care rna ajutat forte mult sa rna adaptez mai usor la sistemul de invatamint de aici.

Caminul 11C in care am locuit m-i sa parut foarte comfortabil.Mi-a placut
deoarece mai erau si multi alti studenti erasmus din diferite tari si cu care puteam sa
discut pe diferite teme.

Iar orasul Timisoara imi place mult deoarece mi s-a parut un oras vesel cu multi
studenti,dar si cu 0 arhitectura foarte frumoasa in stil baroc.

Chiar daca mi-a fost greu,oricum as recomanda tuturor colegilor acest program si
as mai merge si cu aIte ocazii cu acest program deoarece este 0 experienta unica in viata
de student.

Nu in ultimul rind vreau sa multumesc biroului Relatii Intemationale UPT pentru
profesionalism,rabdare si intelegere cu studetii.
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