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Birocraţie
Pentru înscrierea la această Universitate a fost necesară completarea unor formulare şi trimiterea
lor pentru acceptare la facultatea în cauză. Am fost înştiinţaţi ca am fost acceptaţi la această
universitate prin intermediul unei scrisori.
Pentru ridicarea banilor a fost necesară încheierea unui contract la Biroul International al
Universitatii din Craiova iar banii puteau fi ridicaţi personal de la casierie sau viraţi în cont (daca
studentul are un cont deschis la Banca Transilvania). Din această sumă au fost reţinuţi 50 de euro
ca garanţie, bani ce au fost înapoiaţi la întoarcerea în ţară după depunerea documentelor.
Mai complicat a fost in Madrid unde deşi am completat toate formularele necesare, parolele şi
cardul de student ne-au fost date peste mai mult de o lună de zile, perioadă în care parolele
intermediare aveau accesul restricţionat şi nu figuram ca studenţi pe listele profesorilor. Actele
finale care trebuie depuse la întoarcere la Universitate au fost trimise la finalizarea sesiunii din
Madrid.
Cazare
În ceea ce priveşte cazarea în Madrid preţurile variază foarte mult în funcţie de cartierul în care
alegi să locuieşti. Eu personal am stat cu mai mulţi colegi într-un apartament (4 camere plus
sufrageria si două băi) foarte aproape de staţia de metrou Pacifico şi am plătit 350 de euro pe luna
având toate utilităţile incluse. Condiţiile de cazare au fost foarte bune, singurul dezavantaj era
faptul că două camere erau de două persoane. Zona Pacifico- Atocha este o zonă foarte bine
pozitionată fată de centru (e la max. 15 minute cu metroul iar din Atocha există Cercanias-ul cu
ajutorul căruia poţi ajunge foarte repede în diferite părţi ale Madridului) însă destul de departe de
facultate (aprox. 45 de minute cu Cercanias sau o ora şi ceva doar cu metroul). Noi personal am
ales această zonă deoarece se află aproximativ la jumătatea distanţei dintre Autonoma şi
Politecnica. O zonă mai apropiată de facultate şi cu preţuri mult mai mici este Aluche (erau
colegi din erasmus care plăteau cam 200 de euro pe luna însa stateau cam la 10 minute de mers
pe jos de statia de metrou aluche respectiv 5 minute cu autobuzul).
Transport
Biletul de avion Bucureşti-Madrid daca este luat din timp ajunge în jur de 100 de euro. De la
aeroport se poate ajunge foarte uşor în oraş: există un metrou special cu destinaţia aeroport iar
noaptea există autobuze de noapte speciale.
Abonamentele lunare sunt cele mai avantajoase însă realizarea lor dureaza cam 15 zile dacă ai
sub 23 de ani. Pe această perioada recomand cumpărarea unui abonament de 15 zile pentru turişti.
Este mai avantajos decât cumpărarea biletelor, mai ales că în afară de metrou mai trebuie
cumparat şi biletul de autobuz spre facultate care, în perioada în care am fost eu era 2,10 euro.
Madridul este împărţit pe zone şi abonamentul pe o zonă acoperă toate mijloacele de transport din
acea zonă. Aici puteţi găsi mai multe informaţii despre tarifele percepute de metroul din madrid:
http://www.metromadrid.es/es/viaja_en_metro/tarifas/abonos/index.html
Pentru a junge la universitate există două variante: autobuzul sau metro ligero. În functie de zona
în care locuiesti trebuie să te interesezi de cel mai apropiat mijloc de transport. Eu foloseam
autobuzul 591 care plecă din Aluche însă aceste autobuze sunt din jumătate în jumătate de oră şi

au un orar foarte strict. Trebuie precizat că respecta întocmai orarul şi mi s-a întâmplat de cateva
ori să îl pierd. Metro Ligero are o frecvenţă mai bună însă te lasa putin mai departe de facultate şi
trebuie sa traversezi campusul. Toate aceste lucruri iţi vor fi prezentate de cărte persoana de la
Biroul International la sosirea ta în Madrid.
În general transportul în Madrid este foarte bine pus la punct. Dacă nu ai metrou cu siguranţă ai la
dispoziţie un autobuz cu care să ajungi foarte aproape de locul unde ai treabă.
Metrourile circula pana la ora 24 dar noaptea ai la dispoziţie autobuzele de noapte. Ele nu au
aceeaşi frecvenţă precum metrourile (cam la o jumatate de ora în weekend şi o oră în timpul
saptămânii) şi toate pleacă de la Cibeles. Aici există o persoană care te poate îndruma spre
autobuzul corespunzator zonei în care vrei să mergi.
Viaţă în Madid
Este de la sine înteles că cei 310 euro nu sunt suficienţi pentru a trăi în Madid. Totul este mai
scump ca la noi. Există însă şi localuri studenteşti precum El Tigre
(https://plus.google.com/111903141221565069515/about?gl=US&hl=en ) unde pentru 6 euro
primesti o bautura şi o portie de tapas, suficient cât să te saturi. De asemenea, în perioada în care
am fost noi, miercurea puteai pentru un euro sa mănânci un sandwich şi să bei o bautura la
Montaditos.
Intrările în cluburi în weekend sunt în jur de 15 euro. Există însă petreceri studenteşti miercurea
şi joia unde intrarea e gratis cu cardul ESN sau la unele chiar cu o legitimatie de student sau
postându-ţi numele pe facebook în cadrul evenimentului. Petrecerile şi excursiile ESN
(http://www.esnuam.org/ ) sunt dragute şi le recomand în special cea din Ibitza. Atenţie însă cei
de la Politecnica nu au contract cu ESN asa că trebuie să-şi procure cardul de la Autonoma )
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/home/ ). Toate activităţile sunt postate pe facebook Cateva din
grupurile pe care se postau petrecerile când am fost noi sunt: ESN COMPUTENSE ERASMUS
MADRID 2011/2012, MADRID ERASMUS STUDENTS 2011-2012 PARTIES &TRIPS,
Erasmus Madrid Agency, Erasmus Universidad Politecnica de Madrid 2012-2013, Enjoying
Madrid’s parties, Madrid Erasmus, Big Wednesday Pacha Madrid.
Facultate
Cerinţele la facultate sunt similare cu cerinţele din cadrul facultăţii noastre. Există laboratoare şi
teme săptămânale care trebuie predate şi fac parte din nota finală. Cursurile sunt în general în
spaniolă (sunt doar câteva cursuri care sunt în engleză şi acestea sunt specificate în orar). Ceea ce
este mai diferit este că în cadrul unei materii cursurile sunt ţinute de mai mulţi profesori. Fiecare
profesor are pretenţii diferite şi în general prezenţa la curs este obligatorie. Pun foarte mult accent
pe participarea la curs şi nu prea sunt încântaţi de studenţii străini care nu inţeleg spaniola. La un
curs, de exemplu, eram împărţiţi în grupuri de câte 4 şi fiecare grupă primea un puzzle în spaniolă
format din partru piese. Noi trebuia fiecare să citim partea noastră din puzzle, să o explicăm
colegilor şi ulterior să discutăm acest puzzle. Profesorul evalua discuţiile la nivelul grupului.
Examenele sunt serioase, nu prea tolerează copiatul sau vorbitul. Profesorii în general ştiu
engleza însă unii din ei deşi înteleg nu vorbesc în engeleză. Nici studenţii nu prea au înclinaţii
spre engleză. Există totuşi nişte cursuri de spaniolă pe care le poţi urma care au 3 credite şi costa
25 de euro.

