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Introducere
„ERASMUS nu înseamnă să stai cu nasul în cărți. ERASMUS înseamnă
să cunoști, să descoperi locurile, oamenii, cultura, limba țării în care ai ajuns.”
Asta am fost învățat de unul dintre profesorii greci și nu cred că este un mod
mai bun să încep acest eseu, mai ales că domnul profesor a avut foarte mare
dreptate. Pe lângă cursuri sau stagii de practică, ERASMUS înseamnă în primul
rând cunoaștere, cunoașterea locurilor și a culturii tării în care ai fost trimis, a
oamenilor, în special cei pe care îi întâlneşti zilnic și nu numai, a limbii
respective, chiar dacă engleza este cunoascută de majoritatea persoanelor, în
cazul grecilor, din respect pentru ei trebuie să încerci să înveți măcar cuvintele
esențiale care iți sunt folositoare zi de zi; sunt foarte fericiți când aud studenții
ERASMUS vorbindu-le limba.
ERASMUS-ul este cel mai frumos job din viața unui student, asta pentru
că ești plătit să înveți, să cunoști, să aprofundezi o altă limbă, dacă este cazul, să
cunoști oameni, persoane care în viitor iți pot schimba viața, să înveţi despre
tradițiile și limbile europene direct de la sursă, de la alţi studenți ERASMUS și
nu în ultimul rând să te distrezi, să călătorești. Pe de altă parte este o experință
necesară pentru că te face mai responsabil, mai sociabil, înveți multe lucruri noi,
iți modelează și întărește caracterul, înveți să apreciezi lucrurile simple, chiar și
felul în care comunici cu perosanele din jur.
Am scris această scurtă introducere pentre a înțelege mai bine ce
înseamnă ERASMUS, ce a însemnat pentru mine, nu doar petreceri și distracție
așa cum se gândesc majoritatea studenților și sper că am reușit să mă fac înțeles.

Înscriere și călătorie
Despre locurile disponibile în programul ERASMUS am aflat în timpul
unui curs la facultate, un motiv în plus să mai trecem și pe la cursuri, când
domnul profesor Dorian Cojocaru ne-a adus la cunoștință faptul că sunt 4 locuri
disponibile pentru Grecia, la Universitatea din Pireu, în semestrul viitor, iar cine
doreşte este poftit la dumnealui în birou să se înscrie. Spre surprinderea mea nu
am fost decât 6 candidați, toţi colegi din aceiași grupă, dintre care unul a
renunțat și fiind doar unul în plus, cei de la Universitatea din Pireu, au fost de
acord să ne primească pe toți, însa încă un coleg a fost nevoit să renunțe din
motive personale. Din punct de vedere al înscrierii nu am avut probleme, spre
bucuria noastră.
O primă problemă cu care ne-am conformat în final a fost plecarea a trei
dintre noi, printre care și eu pe plasament în timpul semestrului când mi s-ar fi
părut normal să fim toți pe studii, perioadele de practică fiind la sfârşitul anului
universitar. Până la urmă a fost foarte bine și pe practica deoarece am avut
destul de multe de învățat.
Timpul este destul de important într-un astfel de proiect, iar noi am fost
presați din acest punct de vedere, având mai puțin de o lună să discutăm cu
profesorii din semestrul viitor deoarece nu puteam pleca fără o aprobare din
partea acestora în legătură cu laboratoarele pe care nu le-am fi putut recupera
ulterior, unuii dintre aceștia fiind plecați, să căutăm un domeniu și cursuri
apropiate ce cele de la facultatea noastră, să alergăm după acte, stampile și
semnături (birocrație).
După finalizarea tuturor actelor necesare am ajuns să ridicăm banii, 1500
Euro, cash deoarece timpul scurt nu ne-a dat posibilitatea să ne creăm carduri la
Banca Transilvania, singură bancă unde se puteau crea cardurile necesare pentru
transferul bancar. Din cei 1500 Euro, am primit pentru plecare 1450 Euro, restul
de 50 Euro fiindu-ne restituiți la întoarcere, plus o sumă de 50 Euro pe care am
primit-o lunar, bani care proveneau de la facultatea noastră pentru studenții
plecați cu burse în străinătate. Gândindu-mă că nu ar fi o idee bună să plec cu
atâţia bani la mine din cauza anumitor persoane de pe traseu, am optat să îi pun
în lei pe un card ING pentru studenți, fără taxe de administrare sau tranzacții,
cardurile în lei fiind la fel de bine folosite în Grecia ca și cele de Euro, în sensul

că se realiza schimbul valutar la plată cu cardul sau la retragere. Evident că
pentru opțiunea aleasă de mine s-au pierdut ceva bani odată la schimbul din
Euro în Lei, pentru a-i putea pune pe card și încă odată la tranzacțiile efectuate
în Grecia, la tranferul din Lei în Euro. Cea mai bună opțiune în acest sens este
crearea unui cârd de Euro, chiar cel necesar la Banca Transilvania pentru
transferul de bani, dar acest lucru trebuie făcut cu două-trei săptămâni înainte de
furnizarea fondurilor, aceasta fiind durata pentru crearea unui cârd.
Drumul până în Grecia este unul obositor, de aproape 27 de ore, asta dacă
alegeți transportul cu autocarul, acesta fiind cel mai ieftin, 50 Euro.
Cum drumul nu putea să fie „perfect” până la final, cu aproximativ 150
Km înainte de destinație autocarul s-a stricat, pe o vreme ploioasă fiind nevoiți
să așteptăm un alt autocar să ne preia. În cele din urmă am fost lăsați chiar la
poarta Universităţii din Pireu.

Universitate. Profesori. Organizare
NU faceți greșeala să vă duceți în weekend, Universitatea este închisă, iar
dacă nu v-ați găsit cazare din timp o să regretați banii chieltuiți pe o noapte sau
două la hotel, plus mâncare la restaurante care sunt destul de scumpe daci ești
pentru prima dată în Grecia și nu cunoști, fiind și cazul meu și al colegilor mei
deoarce am ajuns sâmbăta.
După un weekend în care ne-am acomodat cu împrejurimile a urmat
prima zi la Universitate. La poartă am fost întâmpinaţi de un portar destul de
tânăr, foarte politicos şi sociabil, pe nume Kostas cu care am rămas prieteni. La
biroul de Relații internaționale le-am întâlnit pe Christina și Dora, doamnele
care ne-au rezolvat majoritatea problemelor și încă o studentă ERASMUS din
România cu care am și locuit și care ulterior pentru mine a fost și încă este mult
mai mult decât „colega de apartament” cu care am locuit, acesta fiind cel mai
frumos lucru care s-a întâmplat în toată această perioadă.
Prima problemă importantă pe care am rezolvat-o împreuna cu Christina a
fost cea a cazării. Ne-a pus la dispoziție mai multe apartamente care au fost de-a
lungul timpului ocupate tot de studenți ERASMUS chiar în jurul Universităţii,
mai scumpe sau mai ieftine. În cele din urmă l-am ales pe cel care ni s-a părut

cel mai potrivit.
Cea mai mare problemă pe care am întâmpinat-o a fost cea a
departamentului. Noi fiind la Facultatea de Automatică, Calculatoare și
Electronică, inițial ne-am ales Departamentul de Informatică ( Department of
Informatics ) care s-a dovedit a nu fi potrivit pentru noi din punctul de vedere al
altor persoane care au semnat contractele noastre și care ne-au trimis la
Departamentul de Management Industrial ( Department of Industrial
Management ), într-un cuvânt „economie”, cei de la Relații Internaționale
susținând că nu pot schimba nimic deoarece așa au fost făcute contractele.
Acesta ar fi unul dintre lucrurile care trebuie luate foarte în serior de către
viitorii studenți ERASMUS, alegerea cu foarte mare atenție a departamentului
unde o să învețe.
Perioada de practică am făcut-o la „Help Desk Office”, împreună cu unul
dintre profesorii de la Departamentul de Informatică, o peroană foarte deschisă,
comunicativă, cu simțul umorului, o peroană de la care am învăţat foarte multe
și cu care am rămas foarte buni prieteni, promițându-ne să ne viziteze țara în
această vară, urmând ca noi să îi fim ghizi, așa cum ne-a fost și el nouă.
Cele mai importante proiecte pe care le-am realizat de-alungul perioadei
de practică au fost două dintre site-urile Universităţii, respectiv site-ul
ERASMUS și cel al Departamentului de Informatică, site-uri cu care l-am
impresionat și de care este foarte mândru.
Alte atribuții pe care le-am avut în această perioadă era depanarea
hardware și software a calculatoarelor din Universitate.
Am rămas plăcut impresionat de sălile cu calculatoare la care aveau acces
toți studenții, oricând, pentru teme, proiecte și nu numai. Nu ar strica asemenea
săli și în facultatea noastră pentru studenții din alte părți care nu ar avea acces la
un calculator sau internet.
Pe lângă practică pe care am făcut-o în tot acest timp, zi de zi, câte 6 ore,
am discutat și cu profesorii de la departamentul la care am fost repartizați să ne
lase să asistăm la cursuri și să dăm examene pentru a obține și note. Dintre cei
șase profesori, patru au fost de acord, iar cum cursurile se țineau în limba greacă
ni s-au oferit platforme în limba engleză pe care le-am studiat și din care am
susținut examene. M-a mulțumit faptul că au fost de acord, chiar dacă teoretic
nu am fi avut dreptul să susținem cursuri sau examene, deoarece am putut învăța

și alte materii noi și poate folositoare pentru viitor.

Un lucru foarte important în cadrul Universităţii sunt cardurile de studenți
pe care noi le-am obținut cu două săptămâni înainte de întoarcerea în tară. De ce
importante? Deoarece oferă acces gratuit la muzeele și templele grecești, precum
și reduceri la transport. Din cauza acestor carduri am riscat destul de mult la
transport deoarece cumpăram bilete pentru studenți care erau la jumătate de preț
dar nu puteam să demonstrăm că suntem studenți la un eventual control; norocul
nostru că nu am nimerit niciunul. De fapt ne cam zgârceam la biletele de
transport, în mare parte am circulat fără și ne rugam să nu ne prindă, tipic
românesc.
Unul dintre lucrurile care m-au bucurat a fost excursia organizată de către
universitate la Templul Sounio, Templul lui Poseidon, împreună cu toți studenții
ERASMUS din universitate. Acolo am avut ocazia să ne cunoaștem cu toții, să
socializăm și să împărtăşim experiențe și tradiții, fiind studenți din alte 5 țări din
Europa. Excursia a fost plătită complet de universitate, transport, masă și un mic
cadou pentru fiecare. M-aș fi bucurat totuși să fie mai multe excursii organizate
și la alte temple și locuri turistice din Grecia, deoarece era singurul mod în care
s-ar fi strâns toți studenții ERASMUS și am fi putut comunica mai mult.
Trecând peste problemele întâmpinate și alte erori sau greșeli, toate
lucrurile care au ținut de Universitatea din Pireu au fost OK. Unii profesori
înţelegători și destul de prompți, alții mai stricți, dar gata să ne ajute sau să ne
îndrume dacă aveam probleme.

Grecia
Este greu să descrii o ţară atât de mare şi frumoasă cum este Grecia, o să
încerc totuşi să enumăr câteva elemente şi evenimente care m-au surprins plăcut
dar şi unele care m-au nemulţumit.
Munţi, plaje întinse, insule superbe sunt doar câteva dintre frumuseţile
Greciei. Apa este cristalină, iar peisajul este incredibil: o îmbinare perfectă între
munte şi mare, între nisipul auriu, stâncile albe şi munţii înalţi şi împăduriţi.
Zona în care am locuit era pe marginea portului iahturilor, numită
Pasalimani, o zonă plină de terase, baruri, cafenele şi restaurante aşezate chiar
pe marginea portului cu o privelişte superbă asupra mării şi a iahturilor. La
două minute de mers de la blocul nostru se afla o mică plajă unde ne-am răcorit
în zilele însorite şi chiar şi noaptea. Majoritatea timpului l-am petrecut în această
zonă fiind aproape şi de universitate. La câteva staţii de autobuz distanţă, lângă
stadionul echipei Olympiakos, care se afla chiar în Pireu, este amplasat un parc
cu terenuri sintetice de football, basket şi tenis, toate cu intrare gratuită, un alt
loc unde ne-am făcut mulţi prieteni, invitându-i sau invitându-ne la joc.
Fiind aproape de Atena nu am avut cum să nu ne petrecem timpul şi prin
capitală. Din Pasalimani se ajunge destul de uşor în Atena, cu troleul 20 până la
gară, iar de acolo cu trenul până în Atena. Deşi vorbim de două mijloace de
transport ce trebuie schimbate nu erau necesare şi două bilete de transport,
deoarece un bilet este valabil 1 ora şi 30 minute din momentul primei
compostări, pe toate mijloacele de transport . Preţul unui bilet redus cu 50%
pentru stundeţi era de 70 cenţi, asta dacă nu deţii un abonament lunar care
pentru studenţi este 20 Euro.
Cel mai important şi mai frumos templu din Atena numit ăi „Piatra Sfântă
a Atenei”, dedicat iniţial protectoarei sale, zeiţa Atena, domina centrul oraşului
modern de pe piscul de piatră cunoscut sub numele de Acropole. Este unul
dintre numeroasele temple din Atena, dar şi cel mai mare, mai frumos, însă nu a
fost edificat prea bine. Cel mai bine păstrat templu este cel al lui Hephaistos,
acesta având încă toate coloanele şi frontoanele intacte, chiar şi o mare parte din

acoperişul său original.
Un alt punct de atracţie în Atena este Palatul Parlamentului, mai exact
schimbul de gardă de la acesta, schimb care se face din oră în oră, la oră fixă şi
care are un ritual foarte impresionant după care cei doi soldaţi trebuie să stea o
oră nemişcaţi până la următorul schimb.
Monastiraki este o altă zonă frumoasă din Atena, iar după numele acesteia
este destul de clar că este plină de mănăstiri, mici bisericuţe de fapt. Pe lângă
acestea este zona cu cei mai mulţi turişti şi tineri deoarece este plină de
magazine cu haine, suveniruri, restaurante, taverne şi cafenele.
Un cartier de ocolit din Atena este Omonia, o zonă plină de cerşetori,
oameni ai străzii, imigranţi, ţigani şi cu siguranţă şi destui hoţi. Din nefericire
acolo se află şi câteva dintre firmele de transport către România şi este posibil să
vizitaţi şi acea zonă.
Acestea sunt zonele pe care le-am frecventat în Atena şi care ne-au ocupat
o bună parte din timpul petrecut în Grecia.
Aproximativ 3000 de insule se afla pe teritoriul Greciei şi nu am rezistat
tentaţiei de a vizita una dintre ele. Transportul către insule se face cu feribotul,
preţul biletului fiind în funcţie de distanţa parcursă, iar studenţii beneficiază de o
reducere de 50% pe baza cardului de student.Feribotul realizează o superbă
croazieră printre insulele cele mai populate ale Greciei. Cea către care ne-au
îndrumat câţiva profesori a fost Santorini, insula cu cel mai frumos apus din
lume după părerea cercetătorilor. Într-adevăr, de acolo se vede cel mai frumos
apus din lume, ne-am convins de asta. O insulă cu plaje şi oraşe superbe, având
trei mari plaje în trei culori diferite: roşie, albă şi neagră. Culorile plajelor, mai
exact nisipului de pe plaje este dat de vulcanul insulei care în vremea când a
erupt a „colorat” insula. Oraşul din care se vede apusul cel mai bine este Oia(Ia),
care se află chiar la începutul insulei, pe un vârf de munte, plin de hoteluri
săpate în munte. Cel mai interesant este ca acestea se afla chiar sub străzile
principale ale oraţului, se merge pe acoperişurile camerelor de hotel fără că
persoanele cazate să audă sau să simtă acest lucru. Cazare pe insulă se găseşte
destul de uşor pe internet sau în portul insulei unde sunt destule persoane cu
cazare şi firme specializate, preţurile începând cam de la 25 Euro pe seara la
pensiuni.
Cam acestea sunt punctele turistice pe care le-am vizitat şi de care am

rămas plăcut impresionaţi. Desigur sunt multe alte locuri frumoase pe care nu
am apucat să le descoperim şi care cu siguranţă ar fi meritat.
Despre oameni, cred că sunt mult mai deschişi decât romanii şi mă refer la
cei din România deoarece românii care locuiesc în Grecia sunt foarte primitori şi
gata să te ajute în orice situaţie şi am câteva exemple pentru asta. Patru studenţi
ERASMUS tot din România care au ajuns cu două săptămâni înaintea noastră şi
cu care am fost şi am rămas foarte buni prieteni, au fost cazaţi de o româncă în
apartamentul ei timp de două săptămâni, timp în care le-a căutat cazare, le-a
făcut mâncare şi i-a plimbat prin oraş şi prin împrejurări fără să le ceară nimic în
schimb. Alţi romani pe care i-am întâlnit deţineau sau lucrau la restaurante;
fiecare dintre aceştia ne-au făcut preturi speciale de fiecare dată când ne-am dus
la ei şi ne ajutau cu orice problemă aveam.
Am avut şi câteva petreceri care au deranjat vecinii şi din cauza cărora neam şi certat cu unii dintre aceştia. Spre exemplu în ziua de Paşte când romanii
sunt obişnuiţi să petreacă până târziu în noapte a fost prima dată când vecinul de
lângă noi ne-a stricat distracţia, dar ne-am mutat pe plaja unde nu ne deranja
nimeni şi am continuat, iar a doua oară în acelaşi mod, la ziua unuia dintre noi
când vecinul a vrut să cheme poliţia dar am fost susţinuţi de vecina de deasupra, tot o româncă şi din nou ne-am mutat cu „lăutarii” pe plajă şi am
continuat până dimineaţa. A treia oară deja ne-am obişnuit, am început şi am
terminat pe plajă să nu ne mai deranjeze nimeni.
Paştele, sărbătoare pe care am prins-o în Grecia, s-a desfăşurat în acelaşi
mod ca şi la noi deoarece şi grecii sunt tot de religie ortodoxă. A fost o vacanţă
de două săptămâni, iar seara de înviere s-a desfăşurat în acelaşi mod ca şi în
România. Am mers la biserica din apropierea noastră, am asistat la slujba chiar
dacă nu am înţeles nimic din ce spuneau preoţii şi am făcut ce făceau şi restul
persoanelor din jurul nostru.
Nu ştiu dacă sunt lucruri de criticat fata de această ţară, oamenii fiind mai
civilizaţi, oraşele mai curate, fără gunoaie. Ca şi romanii, au o problemă cu
locurile de parcare şi cea mai mare problemă pe care am remarcat-o la ei este
şofatul; nu respecta semnele de circulaţie în afară de culoarea roşie a
semaforului, pietonii sunt popice pentru ei, chiar trebuie să fii foarte atent chiar
şi pe trecerile de pietoni sau la culoarea verde a semaforului pentru că nu acorda
niciodată prioritate acestora.

Întoarcerea acasă
Despărțirile sunt întotdeauna triste, la fel și despărţirea noastră de locurile
în care am stat chiar și o perioadă relativ scurtă de timp. Ne-a fost destul de greu
să ne luăm rămas bun de la locurile și prietenii pe care ni i-am făcut, la fel de
greu fiind și pentru profesorii coordonatori care ar fi vrut să mai rămânem o
perioadă, însă știam că ne așteaptă o sesiune destul de grea acasă.
Un drum la fel de obositor ne aștepta la întoarcere, dar puțin mai scurt
deoarece șoferul a schimbat ruta și am intrat în țară cu bacul, pe la Bechet,
timpul scurtându-se cu aproape 7 ore.
În țară ne aștepta o perioadă destul de grea din cauza erorii de
departament, pe care am reuşit într-un final să o lămurim cu ajutorul domnilor
profesori Marius Marian și Dorian Cojocaru, cărora le suntem recunoscători.
Unii profesori fiind mai înțelegători în această problemă au fost de acord să ne
echivaleze trei dintre materii cu cele pe care le-am susținut în Grecia, chiar dacă
nu se asemănau foarte mult. Țin să specific viitorilor studenți ERASMUS că
dacă departamentul este ales cu grijă, la fel și materiile, toate examenele se pot
echivala cu ușurință.
Într-un final am reușit să trec sesiunea cu bine, doar o restanță acumulată
care se adaugă la cea din semestrul anterior; două restanțe în trei ani, aproape
perfect.
Să nu uităm de actele care trebuie prezentate la biroul de Relații
Internaționale la întoarcere. În baza acestora se demonstrează perioada care a
fost aprofundată și se face plata decontului, cei 50 de Euro opriți la plecare. În
cazul în care nu se prezintă aceste acte, suma de bani primită la plecare trebuie
restituită în totalitate; cam greu să restitui 1450 Euro după ce i-ai ,,mâncat”.

Opinii personale
În opinia mea, ERASMUS a fost cea mai bună experiență pe care o
puteam avea în timpul facultății, experiență care în afara grămezilor de amintiri
frumoase pe care mi le-a oferit m-a făcut să fiu mai atent la aspectele mărunte și
mai responsabil, fiind nevoit să fac singur majoritatea lucrurilor care acasă erau
în grija părinților, să-mi pun ideile în aplicare, să fiu mai conştient de ceea ce
înseamnă să trăiești independent.
În ciuda încurcăturilor de la universitate am avut destul de multe de
învăţat în perioada de practică, materii noi în cadrul Departamenului de
Management, o dezvoltare a abilităților de comunicare în limba engleză dar și
acumularea de cunoștințe minime de limba greacă.
Nu cred că pot exista opinii anti ERASMUS, doar aspecte sau experiențe
personale negative în timpul mobilității.
Sunt sigur că toate acestea sunt importante în viitoarea formare, prin
aprecierea valorii muncii susținute, o viziune mai largă legată de practică,
oportunitățile de lucru și multe alte beneficii.
Ca un minus în această experiență ar fi finanțarea care nu este chiar
suficientă și faptul că în țară unii profesori nu înțeleg că suntem plecați cu bursă
ERASMUS și refuză să echivaleze examenele.
În concluzie, programul ERASMUS la care am participat a fost un
exercițiu de adaptare, de integrare și învățare și consider că am reprezentat cu
cinste Faculatea de Automatică, Calculatoare și Electronică, Craiova. Este un
câștig inestimabil pentru viitorul meu și mulţumesc domnilor profesori care neau fost alături.

