În anul 2011, începând cu 1 martie, timp de 4 luni, am beneficiat de o bursă Erasmus , pentru
cursuri la Universita degli Studi di Milano. Înainte de a pleca spre Milano a trebuit să semnez un
Learning Agreement în care mi-am trecut cursuri în valoare de 30 de credite pe care urma să le
studiez la Milano (aceste cursuri nu sunt definitive, pot fi modificate ulterior) .Apoi, la sediul Erasmus
de la Universitatea din Craiova, am semnat câteva documente şi am făcut o asigurare medicală
necesară pentru cele 4 luni.După ce s-au semnat toate actele, cu 2 săptămâni înainte de plecare, am
scos de la casierie 1190 de euro (Erasmus mi-a oferit 310 euro lunar , însă 50 de euro se primesc la
întoarcerea în ţară ). Între Craiova şi Milano sunt aproximativ 1600 km. Eu am parcus această distanţă
în 2 zile de mers lejer cu maşina. Bineînteles, se poate ajunge foarte uşor şi cu avionul , pe unul dintre
cele 3 aeroporturi (Linate, Bergamo sau Malpensa). Imediat dupa ce am ajuns în Milano a trebuit să
mă ocup de semnatul actelor respective la Oficiul Erasmus din Via Sant Antonio. De obicei biroul
respectiv este deschis pană la ora 14 şi în functie de câţi elevi sunt acolo, se poate sta la coadă.
Coordonatorul Erasmus din zonă, Massimo Costa, este un tip foarte de treabă şi amabil. După ce
actele au fost semnate, a trebuit să mă prezint la sediul CiDis (http://web.consorziocidis.it/) din Via
Santa Sofia pentru a mă înregistra şi pentru a primi loc în cămin. Pentru loc în cămin trebuie aplicat cu
minim o lună înainte de data sosirii şi trebuie platită o garanţie de 350 de euro, plus costul cazării
pentru prima lună. Rata lunară pentru cazare este de 300 de euro. Aceasta este asigurată abia pentru
a 2-a zi, aşa că a trebuit să stau la hotel pentru o noapte.
Împreună cu foaia de trimitere necesară pentru cămin, am primit şi un card de masă. Cu
acest card de masă se poate mânca gratis un fel de mancare şi o bautură, sau , cu 3 euro 2 feluri
alături de băutură şi desert, de 2 ori pe zi ( o dată între orele 12 -16 şi încă o dată între orele 19-23),

atât la cantina universităţii dar şi la numeroase alte restaurante răspândite prin tot oraşul Milano. De
obicei aceste restaurante partenere sunt foarte aproape de cămine şi de universitate.
Majoritatea studentilor care învaţă Informatica sau Communicazione Digitale au cursuri în
Citta di Studi (Via Giovanni Celoria), aşa că primesc cazare în unu din cele 2 cămine apropiate (Collegio
Bassini şi Collegio Modena). Eu am fost repartizat în Collegio Modena ( Via Gustavo Modena,36) ,
după părerea mea cel mai bun cămin pentru că este foarte aproape atât de centru, dar şi de
Universitate. Camerele din cămin ( atât single cât şi de 2 persoane) sunt extrem de spaţioase, cu baie
proprie, birou, şifonier, bibliotecă etc. La fiecare doua etaje există câte o bucătărie. Fiecare cămin
are spălatorie (maşini de spălat cu fise), sală mare cu televizor, sală cu calculatoare, sală de lectură şi
sală de forţă. Pentru abonamentul la sala de forţă este necesară o vizită medicală la medicul
universităţii (via Camillo Golgi), de o poză tip buletin şi de 10 euro (doar prima dată). Atât în incinta
universităţii din Via Santa Sofia , cât şi în Citta di Studi există biblioteci şi săli de studiu cu aparatură
xerox puse la dispoziţia studentului (accesul se face pe baza legitimaţiei de student).Biblioteca este
destul de bine aprovizionată, dar unele cărţi de specialitate sunt mai greu de găsit.
Dupa cazare a fost nevoie să îmi aleg cursurile împreună cu profesorul meu coordonator de
acolo, Bruno Apolloni. Acesta are biroul în Via Comelico, loc unde se află şi cateva laboratoare de
studiu unde am avut cursuri. Din păcate l-am găsit pe domnul Apolloni destul de greu, acesta nefiind
de multe ori în birou. Nu este nevoie să îţi alegi pe loc cursurile ; acesta m-a sfătuit să mă duc timp de
2-3 saptamani pe la diverse cursuri şi apoi să îmi aleg ce cursuri să trec pe „Learning Agreement”.
Am urmat patru cursuri:
Virtual Reality - un curs foarte interesant care s-a finalizat cu un proiect de echipă ( echipe de
2-3 studenţi). Din păcate ceilalţi studenţi italieni nu au avut intenţia să prezinte forma finală a
proiectului în sesiunea din luna iunie, aşa că am fost nevoit să prezint doar contribuţia mea la proiect.
Profesoara (Raffaella Folgieri) este foarte înţelegătoare şi vorbeşte bine engleza. Acesta a fost cel mai
frumos curs dintre toate.
Multimedia Laboratory II - un curs care tratează două aspecte. Primul este legat de
cinematografie (scenarii, storyboards, tipologii de persoanje etc. ), iar al doilea tratează realizarea de
efecte speciale. Examenul final a constat în realizarea unui scurt film în care trebuie folosite efectele
speciale învăţate la curs. Pe lângă acest filmuleţ au mai existat câteva teme de casă care trebuie
realizate în timpul semestrului. Profesorul titular este Alessandro Rizzi însa laboratoarele sunt
susţinute de studenţi doctoranzi .
Software Engineering - un curs la care examenul final este impărţit în 3 examene mai mici,
câte unul în fiecare lună de studiu. Nota finală reprezintă media aritmetica a celor 3. Profesorul
Massimo Ornaghi, ştie bine engleza şi m-a lăsat să scriu în limba engleză la toate cele 3 examenele.
Human-Machine Interaction - un curs foarte interesant, cu multe exemple şi poze. Stilul
cursului este unul foarte interactiv, profesorul (Alessandro Rizzi) discutând în permanenţă cu studenţii.
Examenul este unul scris , care se susţine la sfârşitul semestrului.
Nu recomand următoarele cursuri: Databases (examen format din mai multe probe precum
oral şi scris, la care se adaugă un proiect destul de greu şi criticat de colegii mei italieni), Social
Networks (curs destul de dificil mai ales pentru necunoscătorii de italiană deoarece profesoara

vorbeşte foarte repede, iar materia este destul de solicitantă), Visual Communication (curs care
conţine un proiect destul de greu, iar profesorii nu sunt foarte înţelegători cu studentii străini în
legătură cu acesta).
Pe lângă aceste cursuri am mai urmat un curs de limba italiană oferit de cei de la Erasmus,
foarte uşor şi care are 6 credite.
Milano este un oraş cu un sistem de transport în comun foarte bine pus la punct. Poţi ajunge
foarte uşor oriunde şi nu ai cum să te pierzi pentru că există peste tot hărţi în staţiile de autobuz şi
tramvai. Abonamentul de transport în comun pentru studenţi costă 25 de euro lunar şi încă 15 euro în
plus prima dată ( contravaloarea pentru cardul respectiv).
De la Collegio Modena se ajunge foarte uşor în centru (San Babila ) cu autobuzul 54 sau 61
(statia Dateo se află în apropiere), sau cu tramvaiul 23 (acesta se opreşte chiar în spatele Domului din
Milano) luat din Piazza Ascoli. Drumul cu tramvaiul durează puţin mai mult (aprox. 20 minute), însă
este mult mai frumos, tramvaiul 23 fiind unul din tramvaiele de epocă care circulă prin Milano .
Pentru a te bucura de viaţa de noapte ( şi nu numai ) din Milano este indicat să îţi faci un card
de student Erasmus la Univeristatea Centrala din Via Festa del Perdono. Cu acest card poţi intra în
foarte multe cluburi şi discoteci din tot oraşul. Practic în fiecare zi sunt petreceri organizate de
Erasmus. Intrările sunt de obicei între 10 şi 20 de euro, cu 1 sau 2 bauturi incluse în preţ. Cele mai
„fierbinţi” locuri din Milano sunt :
-

-

-

-

Colonne din San Lorenzo : vechia şi celebra Basilica di San Lorenzo din Milano cu
coloanele ei , reprezintă locul favorit pentru tinerii din Milano pentru a face petreceri de
tip „Botellon” în aer liber mai ales în week-end. De asemenea străzile apropiate sunt pline
de baruri unde se manâncă cel mai bun „aperitivo” din Milano;
Canalele din Navigli Grande : de-a lungul acestor canale se găsesc numeroare restaurante
şi pub-uri;
Corso Como : De-a lungul acestei străzi se găsesc unele dintre cele mai luxoase discoteci şi
baruri din Milano precum: Tocqueville , Hollywood ( deseori frecventat de fotbalişti
celebri ) sau Cafe Eleven;
Le Banque Milano : club localizat în zona Duomo, construit în locaţia unei vechi bănci, este
considerat un club şi restaurant de top din oraş;
Parcul Sempione: în aceasta zonă există două mari cluburi foarte celebre : Old Fashion şi
Just Cavalli Cafe. Ambele sunt foarte atractive mai ales pe timp de primavară/vară atunci
când sunt în aer liber;
Arco della Pace : în jurul acestui monument aflat la începutul străzii Corso Sempione se
află numeroase baruri şi terase unde se serveşte un „aperitivo” excelent ;
Bar Magenta: un bar istoric, poate cel mai celebru din Milano aflat pe Via Carducci.

De asemena mai există alte cluburi precum Limelight (deschis atât pe timpul iernii, dar şi pe
timpul verii în aer liber, în apropierea Stadionului San Siro ),Tropicana, Black Hole, Alcatraz (club imens
deschis în locul unei foste hale ) sau Karma ( deschis pe timpul verii , în aer liber).
Erasmus şi organizaţia International Week (http://www.internationalweek.it/) organizează
săptămânal petreceri în aceste locaţii.

Pe timpul celor patru luni am asistat la numeroase meciuri de fotbal ale echipei locale
Internazionale Milano la Stadionul Giuseppe Meazza , San Siro.

De obicei biletele pentru meciuri se pun în vânzare începând cu lunea din săptămâna meciului
la una dintre cele doua bănci partenere ( Intesa San Paolo pentru A.C. Milan şi Banca Popolare di
Milano pentru Inter), sau la magazinele oficiale ale celor doua cluburi. Pentru un meci în campionat,
cel mai ieftin bilet este în jur de 20 de euro. Biletele pentru meciurile mari sunt de obicei mai greu de
găsit, doarece sunt cumpărate rapid de cei cu abonamente în perioadele de pre-vânzare.Însă acestea
totuşi se găsesc la vânzătorii „ambulanţi” din jurul stadionului, cu câteva zile înaintea meciului.
Recomand însă mare atenţie, deoarece multe bilete scoase la vânzare sunt false.
Milano este cunoscut drept „capitala modei” aşa că există o mulţime de magazine , cele mai
luxoase fiind concentrare în celebrul „quadrilater de aur” format din Via Montenapoleone, Via Della
Spiga, Via Borgospesso and Via Sant'Andrea. De asemenea o mulţime de magazine şi librării se găsesc
pe străzile din apropierea Duomo, Corso Vittorio Emmanuele, Via Torino, Via Dante etc. O bună

librărie, cu foarte multe cărţi care se pot dovedi folositoare pentru studiu se găseşte pe via Ulrico
Hoepli ( Libreria Internazionale Ulrico Hoepli ).
În cele patru luni am prins destule evenimente de genul „Vogue’s Fashion Night Out” în care se
organizează diverse expoziţii în magazine deschise pentru întreg publicul. Bineînţeles, cel mai mare
event este „Milano Fashion Week”, care este undeva la mijlocul lunii iunie (pentru colecţia de bărbaţi),
însă biletele pentru show-uri sunt foarte greu de găsit, acestea fiind distribuite exclusiv fotografilor,
jurnaliştilor de la diverse reviste de modă sau altor personaje din lumea modei. Sunt totuşi câteva
show-uri care au loc în aer liber sau sunt deschise pentru public.
Milano este un oraş destul de scump, uşor mai scump decât Madrid sau Barcelona , dar mai
ieftin decât Londra. Cei 310 euro oferiţi de Erasmus mi-au ajuns fix pentru plătirea cazării la cămin. În
general pentru mâncare, câteva ieşiri săptămanale în oraş şi vizitat am mai cheltuit în jur de 300 de
euro lunar, în plus faţă de cei 310 de la Erasmus. Bineînţeles că aceste costuri variază în funcţie de
stilul de viaţă al studentului .
O bună sursă pentru a vedea permanent diverse costuri ( destul de exacte) din Milano se
găseşte la :http://www.numbeo.com/cost-of-living/city_result.jsp?country=Italy&city=Milan
Pe durata şederii mele în Italia nu am observat niciodată vreo atitudine schimbată a italienilor
faţă de români sau de străini. În niciun moment nu m-am simţit marginalizat sau discriminat în vreun
fel. Milano este un oraş cosmopolit şi multicultural, oraşul cu cel mai mare numar de străini din Italia (
236,855 străini în Milano , aprox 20% din populaţia totală a oraşului ). Cea mai mare parte a străinilor
pe care i-am întâlnit erau egipteni, chinezi sau estici. Cât despre alti studenti, am întâlnit studenţi din
toata Europa : finlandezi, polonezi, români, turci, germani, portughezi şi foarte mulţi spanioli.
Bineînţeles, în Milano, ca în orice oraş mare european, există o sumedenie de muzee şi de
galerii de artă. Cele mai importante sunt: Castelul Sforzesco, Muzeul de Istorie Naturală, Galeria de
Artă de la Brera, Muzeul Tehnicii şi , cu siguranţă, La Scala (se găsesc bilete cu reducere în fiecare
duminică dimineaţa la casieria teatrului sau la punctul de vânzare de la gura de metrou „ M1 Duomo”).
Organizaţia „Erasmus” din Milano, organizează periodic excursii în oraşele apropiate (şi nu
numai) de Milano. Astfel, pe durata celor 4 luni s-au organizat excursii la Como, Lago Maggiore, Pavia,
Bergamo, Verona, Roma, Napoli şi în Sicilia pentru petrecerea de final Erasmus.
Pot spune că perioada de Erasmus de la Milano a fost una foarte frumoasă şi este o
experienţă necesară, o oportunitate de care trebuie să profite orice student.

