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Se spune că nu ești student dacă nu ai trecut și printr-o restanță, dar la mine restanțe au fost destule. Ce nu
avusesem eu ca student a fost o bursă. Așa se face că în Mai 2011, când am aflat că pot pleca cu bursă
ERASMUS și în anul 4, am zis că trebuie să fac tot posibilul să reușesc. Aș fi vrut să merg în Franța inițial, dar
locurile au fost repede ocupate pentru că franceza este o limbă populară. A doua opțiune a fost Austria,
Graz. Nu știam o boabă germană, dar știam că au și cursuri în engleză. Era un singur loc pentru facultatea de
acolo, dar am zis că în felul ăsta voi fi obligat să învăț să mă descurc singur și să învăț limba pentru că îmi
propusesem de mult timp.

Ce-am avut de făcut? În principiu, după ce am aflat de burse, am vorbit cu  profesorul coordonator de la
facultatea mea de Automatică, Calculatoare și Electronică, iar el mi-a dat toate detaliile. A trebuit să fac un
dosar cu 2 formulare: unul de intenție (unde trebuie scrise și opțiunile) și unul de aplicare, CV-ul meu și
situația școlară din anii precedenți. După ce s-au depus toate dosarele de către studenți și am fost informat
că am prins bursa în Graz a trebuit să iau legătura cu facultatea unde urma să ajung. Am comunicat prin
email cu cei de la biroul de relații internaționale din Graz și totul a decurs excelent. Ei îți oferă toate datele
de care ai nevoie. Dacă ești atent nu ai ce să greșești, iar dacă nu înțelegi ceva poți să îi întrebi și îți răspund
prompt la toate întrebările pe care le ai. Până pe 1 Noiembrie a trebuit să aplic online la ei, iar apoi puteam
printa  acel  formular  de  aplicare  și  “Learning  Agreement”-ul  care  au  trebuit  să  fie  semnate  de  către
profesorul  coordonator.  Până  pe  data  de  15  Noiembrie  a  trebuit  să  trimit  via  email  “the  complete
application package” ce conținea pe lângă documentele menționate anterior și un certificat ce trebuia să
demonstreze că eu știu germană sau engleză. Nu am avut certificat, dar asta nu era o problemă pentru că
cei din Graz îți oferă posibilitatea de a printa un raport pentru demonstrarea competențelor lingvistice ce
poate fi semnat și ștampilat de către profesorul tău de limba engleză din facultate. Știu că pare multă bătaie
de cap, e puțin de umblat, dar se merită. 

În momentul în care aplici online la ei o să fi nevoit să îți alegi niște cursuri. Acele cursuri nu sunt importante
pentru că le vei schimba oricum acolo, dar e bine să te informezi din țară ce cursuri au pentru ați fi mai ușor.
Puteți vedea toate cursurile pe  https://online.tugraz.at/ , iar fiecare curs va avea la descriere numărul de
credite, orarul, câteva informații despre ce se va preda, dacă sunt necesare cunoștinte anterioare, de ce tip
este examenul și eventual un link către o pagină specială pentru cursul respectiv. Din ce am făcut eu vă
recomand  două  cursuri  (pentru  semestrul  de  vară):  Bradcast  Systems (profesor:  Schrotter  Peter)  și
Structured Data-Management - Advanced Topics (profesor: Scerbakov Nikolai). Dacă sunteți pasionați sau
vă  surâde  să  vă  îndreptați  spre  o  carieră  legată  de  securitatea  informației  este  un  curs  de  Applied
Cryptography care este predat chiar de Vincent Rijmen (cel care a dezvoltat împreună cu Joan Daemen
standardul de criptare AES ce se numea inițial Rijndael) - caz în care trebuie să învățați serios pentru a lua
examenul. 

Un alt aspect foarte important a fost cazarea. În ghidul pe care îl oferă cei din Graz studenților erasmus le
este recomandat să ia legătura cu OeAD. OeAD este o organizație ce se ocupă special de găsirea unor locuri
în cămine pentru studenți în Austria. Asta am făcut și eu, și am stat într-un cămin WIST (după mine căminele
de la WIST sunt cea mai bună variantă). Ajuns acolo și vorbind cu mai multe persoane am ajuns la concluzia
că era mai bine să discut direct cu cei de la WIST pentru că foarte probabil plăteam o chirie mai mică (cu
aprox 20 de euro pe lună) și o garanție mai mică (prin OeAD a trebuit să plătesc 700 de euro garanție, bani
pe care i-am depus cu 2-3 luni înainte). În ambele cazuri, ori că luați legătura cu cei de la OeAD ori cu cei de
la WIST direct, trebuie vorbit din timp. 

Înainte să plec din țară și după ce am primit din Graz, prin poștă  Learning Agreement-ul semnat de ei a
trebuit să ajung la Universitatea din Craiova pentru a semna un contract în urma căruia eu urma să primesc
banii din bursă. Vă recomand să alegeți varianta cu  bani cash pentru că vi-i dau pe toți odată, iar odată
ajunși acolo să vă deschideți un cont la o bancă unde să îi depuneți (cei de la facultate o să vă recomande o
bancă, dar am auzit reacții negative legate de acea bancă așa că Sparkasse cred că e cea mai bună alegere -
și  să  vă  interesați  înainte  dacă au vreo ofertă  pentru studenți).  Magazinele  de acolo  unde puteți  găsii
produse cu prețuri acceptabile sunt Hoffer și Lidl, iar acestea nu acceptă Visa – motivul principal pentru care
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recomandam deschiderea unui  cont la  o bancă acolo.  De altfel,  încercați  să nu vă duceți  cu bani  cash
românești sau să îi păstrați pentru întoarcerea în țară, pentru că acolo cursul valutar e diferit față de aici (leii
noștri valorează mai puțin decât credem noi). 

Vă este necesară și o asigurare medicală, cea mai bună variantă ar fi cardul de sănătate european numai că
la noi nu poți știi niciodată dacă “o să ajungă cardul la dumneavoastră prin poștă în 10 zile” nu însemană de
fapt “până vă întoarceți ajunge și cardul”. Eu am depus cerere pentru card cu 20 de zile înainte să plec (e
valabil 6 luni, iar în Graz semestrul durează aproximativ 5 luni, Austria fiind țara cu cele mai multe zile libere
din Europa), nu a venit până să plec și am optat și pentru o asigurare privată.

Drumul până acolo l-am făcut cu mașina. Important e să ajungeți într-o zi lucrătoare ca să vă puteți lua cheia
de la cameră și să țineți cont de fusul orar - Graz e cu o oră în urmă. Când m-am dus am preferat drumul mai
lejer, pe autostradă, trecând pe lânga Budapesta și pe lângă Viena. Dacă alegeți să mergeți tot cu mașina, să
o țineți  drum întins e obositor,  chiar  dacă sunteți  2  persoane,  iar dacă vreți  să înnoptați  vă recomand
Ungaria pentru că sunt prețuri mai mici. Când m-am întors nu am mai mers până la Viena, ci am ieșit prin
punctul cel mai apropiat de Graz de granița cu Ungaria și apoi către Budapesta. Mi s-a părut mult mai ok
așa, drumul este foarte bun și nu e așa plictisitor ca pe autostradă.

Revenind la cazare. Eu inițial am căutat să găsesc un loc într-un cămin cât mai aproape de facultate (am
căutat pe google maps unde este facultatea, dar nu bănuiam că nu o să am cursuri acolo deloc), iar apoi m-
am gândit că cel mai bine îmi iau un cămin mai ieftin și îmi rămân bani să îmi iau abonament de autobuz.
Astfel am ajuns într-un cămin de la WIST la aproximativ 20 de minute de mers pe jos de centru (Graz, cu
toate că este al doilea oraș din Austria ca mărime, este un oraș mic).  Chiria: 158 de euro. Locuiam într-o
cameră dublă împreună cu un băiat din Croația care m-a ajutat destul de mult la început când nu știam
nimic  despre  Graz.  Căminele  de  la  WIST  sunt  organizate  în  apartamente  cu  mai  multe  camere  și  cu
bucătărie/baie comună. Unde am stat eu, apartamentul avea 5 camere pe 2 nivele (parter și etaj): jos era
bucătăria, 2 camere de o singură persoană, și o baie; sus: fix deasupra bucătăriei camera dublă în care
stăteam eu cu colegul, încă două camere de o singură persoană și o altă baie. În cămin era de asemenea o
cameră cu 4 mașini de spălat și uscător de haine pentru care nu trebuia să plătești nimic -accesul se făcea
pe baza unei cartele pentrucare plăteai numai o garanție în caz că o pierzi. Cu cartela aceea puteai avea
acces și la o sală de fitness (nu era super dotată, dar era excelentă, mai ales în contextul în care de obicei
găseai maxim o persoană acolo). Dacă vrei să faci grătar puteai închiria (plătești o garanție ce îți e înapoiată
dacă nu strici ceva) ustensilele pentru grătar și locul. În alt cămin WIST în care am fost (în MoserhofGasse -
cel pe care vi-l recomand vouă pentru că e mai aproape de locul în care sunt majoritatea cursurilor) puteați
avea acces și la camera de muzică (cu pian și tobe) pe același principiu, cu o cheie pe care plăteai o garanție.
De altfel aproape de acest cămin era și un teren de tenis de câmp pe care puteai juca gratis.

În momentul în care am ajuns în Graz eram foarte obosit, dar voiam să pun totul la punct pentru a fi mai
liber zilele următoare. Cheia am ridicat-o de la sediul WIST (care este lângă căminul lor din Moserhofgasse)
apoi am fost la OeAD pentru a le spune și lor că am venit să să îi întreb care este modalitatea de plată a
chiriei.  Apoi știam din ghidul trimis de facultatea din Graz (care este și  pe site-ul  lor) că trebuie să mă
înregistrez în oraș și am fost acolo (unde o să vă trebuiască o fotografie tip buletin, iar sfatul meu este să vă
luați 4 de acasă). Peste câteva zile am fost la prezentarea de la facultate pentru studenții erasmus unde am
primit un dosar cu mai multe informații despre ce trebuie făcut odată ajuns acolo și cardul de student. 

În aceeași zi am fost și m-am înregistrat la ESN (International Exchange Erasmus Student Network) unde am
cunoscut o româncă ce lucra acolo (studentă la master) și câțiva studenți cu care aveam să mă împrietenesc
foarte bine. Înregistrarea la ESN/ cardul ESN a fost 5 euro, dar se merită pentru că ei organizează diferite
evenimente unde socializezi și de altfel ai și reduceri la unele baruri. Pe lângă asta primești și o cartelă de
telefon cu un euro credit pe care vă recomand să o păstrați pentru momentul în care plecați. De ce spun
asta? E posibil ca voi să vreți să plecați pe 15 iulie și cartela să vă expire mai devreme și nu are rost să dați
10 euro pentru câteva zile de exemplu, dar e bine să aveți măcar de unde să dați un beep.

Mi-am luat și abonament pentru mijloacele de transport care a fost 120 de euro pe 5 luni pe toate liniile
(pare mult, dar având în vedere economia de la cazare a fost ok). Autobuzele veneau des, au orar fix pe care
îl puteți consulta și online, dar, dacă nu aveți abonament, vă scutură de bani cu un preț de 1.9 euro pentru
un bilet de o ora pe toate traseele. În Graz majoritatea oamenilor circulă cu bicicleta și asta indiferent de



vârstă, iar asta ar fi modalitatea ideală pentru voi dacă vreți și să scutiți acei 120 de euro și să faceți un pic
de mișcare. Dacă aveți de gând să vă luați bicicletă, căutați pe facebook grupuri ale studenților erasmus din
Graz (puteți face asta chiar din țară, înainte să plecați) pentru că acolo sunt foarte mulți studenți erasmus și
lumea își vinde bicicletele când pleacă acasă (orientativ, nu dați mai mult de 70 de euro pe o bicicletă). 

Că vorbeam de mersul cu bicicleta, o chestie pe care am observat-o e că în Graz plouă foarte mult, dar sunt
ploi scurte și nu cred că v-ar incomoda. Iar dacă plouă și nu puteți să vă duceți la un curs, nu vă omoară
nimeni.

O să vi se recomande de la facultate să vă luați VORTEILScard pentru reducere de 50% la biletele de tren în
caz că vreți să plecați să vizitați și alte orașe. Costă 20 de euro și e valabil un an și e bine să îl ai la îndemână,
dar în general, cel mai ieftin ieși dacă îți cumperi bilet din timp, de pe internet. De exemplu, biletul până la
Viena, dacă îl luați cu aproximativ 5 zile înainte (în funcție de cât de ocupate sunt trenurile), de pe site-ul
Oebb, este doar 9 euro. Dar se mai întâmplă însă să fie și plecări neplanificate și atunci e bun. În general se
dovedește folositor când te întorci de undeva: biletul de dus poți să îl iei din timp (nu sunt reduse pe toată
ziua,  ci  doar  anumite  ore,  după  cum spuneam,  probabil  unde  este  trenul  mai  liber),  iar  la  întoarcere
folosești VORTEILScard-ul. Prețul întreg de la Graz la Viena e aproape 40 de euro, deci folosești odată cardul
și ți-ai recuperat investiția. Dacă sunteți un grup și vreți să luați bilete pentru ziua respectivă cel mai ușor e
să le luați de la automatele din gară și vă este făcută și o mică reducere pentru grup.

Eu aveam de gând odată plecat de acasă să vizitez și alte orașe aproapiate de Graz în care puteam ajunge
ușor cu trenul, dar cu timpul și făcând calcule am realizat că nu prea îmi ajung banii și am zis că mai bine
vizitez mai puține și acolo nu mă stresez în legătură cu prețurile. Astfel am mers de două ori la Viena (unde
trebuie să vedeți Schonbrunn-ul dacă ajungeți – iar în iunie în parcul palatului se ține un concert de muzică
clasică cu intrarea libere:  Sommernachtskonzert),  într-un weekend cu mașina cu niște prieteni la terme
(niște water park-uri draguțe cu apă caldă) și într-un alt weekend am fost pe munte (în Gesaeuse National
Park).

Sunt și în Graz destule lucruri de vizitat, iar eu abia așteptam să vizitez Kunsthaus-ul crezând că în interior e
la fel de interesant ca pe afară. M-am înșelat. Este scump și nu vezi mare lucru – sunt niște “opere” ale unor
sculptori moderni, dar ca om normal și rațional nu o să vezi nimic interesant. E bine când îți cumperi bilet să
menționezi că ești student și vei avea o reducere destul de mare, iar dacă te duci cu prieteni din țară (poate
o să vină în vizită, pentru că se merită) poți  de asemenea să spui  că sunt studenți  -  chiar dacă nu au
legitimațiile la ei, pentru că de cele mai multe ori nu verifică. Cele mai frumoase locuri pe care l-am vizitat în
Graz  au  fost  Muzeul  Schloss  Eggenberg în  parcul  căruia  se  plimbau  și  câțiva  păuni  și  Schlossberg-ul.
Schlossbergul e ceva ce nu aveți cum să ratați, e simbolul orașului, cel mai înalt punct din Graz și foarte
aproape ce centru. De altfel trebuie să ajungeți și în Stadtpark și să îl luați la pas pe tot.

În magazine prețurile erau cam ca pe la noi (vorbind de Hoffer și Lidl). Orientativ:

·      pâine feliată de 500 de grame: 0.55 euro

·      un litru de lapte: 0.90 euro

·      500g carne de snitel: 3.30 euro

·      250g brânză: 1.3 euro

La un moment dat o să vă săturați de pâine aia feliată, iar o pâine proaspătă făcută acolo e aproximativ 1.2
euro pâinea de 400g. Ouăle nu mai știu exact cât costau, dar la un moment dat știu că vorbeam cu mama și
erau mai ieftine ca aici. Fructele și legumele sunt mai scumpe, dar vă recomand să căutați reducerile sau să
luați  de  la  magazinele  turcilor.  Că  am  amintit  de  turci,  Graz-ul  e  plin  de  Kebab-ări  cu  majoritatea
vănzătorilor/bucătarilor turci. Un kebab: 2.5 euro. Foarte bun kebabul, o să îi duc dorul. Nu prea vorbeau
turcii engleză dar tot ce trebuia să știu e: “ohne  Zwiebel“. Vă recomand să nu vă luați de acasă nimic de
genul zahăr/ulei/detergent pentru că nu are rost având în vedere că s-ar putea să le găsiți mai ieftine acolo.
Cele mai multe supermaket-uri sunt Spar și acolo acceptă și Visa, iar prețurile nu sunt cu mult mai mari. Alte
produse ... Cola pot să vă spun că e mai bună ca cea de la noi, iar cea mai ieftină Cola este al Inter Spar ...
ciocolata Nussknacker e 55 de cenți în Hoffer ... brânza eu o cumpăram din Lidl, iar celelelte lactate și restul
de alimente încercam să le iau din Hoffer pentru că mi se păreau mai bune calitativ. Au bere destul de bună



produsă acolo, Puntigamer (de fapt asta cred că ar fi cea mai bună dintre berile pe care le puteți găsi) –
eventual puteți să vizitați și fabrica de bere. O pizza în oraș era de pe la 5.5 euro în sus, o bere 3.2 euro, iar
dacă voiai apă plată primeai gratis.

De Copy Shop dacă aveți nevoie, în librăria de la TU – Alte Technik e o sală unde puteți scana și printa
gratuit. O să vi se facă un tur de prezentare și o să ajungeți și pe acolo. De altfel Universitățile din Graz
dispun de multe librării și multe săli de lectură.

Altceva ... au McDonald, au câteva mall-uri, au Ikea (vestitul hot dog e aici 50 de cenți), Baumax, chiar și
Metro un pic mai departe ... Duminica nu găsiți mare lucru deschis ...

Cam astă este orașul Graz ... oameni civilizați, sistem educațional impecabil, mult tineret, peste 40 de mii de
studenți, multe fete frumoase și destui români ... Dacă vi se face dor de România puteți chiar să mergeți la o
biserică foarte aproape de centru (chiar în fața scărilor unde se urcă pe Schlossberg) unde se țin slujbe în
limba română, iar biserică ce este plină în fiecare duminică de români civilizați ce stau și ascultă slujba – fără
bârfe și fără babe care își dau coate. 

Dacă ar fi să recomand celor care pleacă în Graz să ia ceva de acasă cu ei ar fi fotografiile de tip buletin de
care am menționam ai devreme, un cablu de rețea, un dicționar de buzunar și multă încredere. 

Mie mi-a plăcut foarte mult orașul. E genul de oraș în care ți-ar plăcea să-ți crești copiii.

P.S.:
Numele meu este: Dan Costel Stoica
Pot fi contactat la adresa de email: done8989@yahoo.com


