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O parere…

Ma numesc Mitrut Mihai , sunt student al Facultatii de Automatica, Calculatoare si
Electronica, sectia Calculatoare Engleza si am avut sansa sa vad cum este sa fii student Erasmus.
In continuare va voi prezenta si voua cateva din experientele mele pentru a va face si voi o
parere si pentru a va hotari daca doriti cu adevarat sa mergeti. Eu am fost plecat timp de 4 luni
si jumatate la Universitat de Valencia Escola Tecnica Superior D'Enginyeria in perioada 1
februarie – 15 iunie 2013.

Acte:
Mai intai aveti nevoie de acte preliminare. Informatiile necesare le veti gasi
pe site-ul http://www.software.ucv.ro/burse/burse.htm .
Asadar, de acolo descarcati Application Form si il completati bifand in ordine

universitatile unde doriti sa mergeti. Mai departe aveti nevoie de o Scrisoare de Intentie pe care
o descarcati din acelasi link de mai sus. Dupa ce ati ajuns la o forma definitiva , atasati in dosar
CV-ul dvs impreuna cu transcriptul (situatia scolara) pe care o obtineti de la secretariatul
facultatii. Apoi inaintati documentele responsabilului cu mobilitatile Erasmus din cadrul
departamentului din care faceti parte ( pentru calculatoare va adresati domnului Stoica Spahiu
Cosmin ) care va verifica dosarul si il va trimite mai departe coordonatorilor universitatii unde
doriti sa mergeti.
In cazul Universitatii din Valencia, acestia va vor trimite acceptul pe mail impreuna cu un
Application Form personalizat cu numele dvs. Acesta trebuie scos la imprimata, completat si
trimis prin posta in Valencia impreuna cu Learning Agreement-ul ( semnat de un reprezentant al
facultatii, in cazul nostru dl. prodecan Marius Marian), scrisoarea de intentie, CV-ul, o copie
dupa foaia matricola, o copie dupa cartea de identitate/pasaport si 2 fotografii tip pasaport.
Universitatea din Valencia va afisa pe site-ul oficial numele viitorilor studenti Erasmus dar va
trimite si o scrisoare prin posta pe adresa dorita. Cu acest accept veti merge la Biroul de Relatii
Internationale , la Universitate . Cel care se ocupa mai departe de acte este dl. Marius Giuroiu.
Cu acesta veti incheia un contract, iar banii ii veti primi de la inceput, pe toti, pentru toata
perioada de studii fie numerar de la casieria Facultatii de Agronomie, fie pe card, daca aveti
cardul in parteneriat cu Banca Transilvania.

CAZARE

Dupa ce ati primit banii si sunteti siguri ca ati fost alesi sa plecati cu
bursa Erasmus puteti cauta cazare. Aceasta se poate gasi foarte usor
pe grupuri dedicate studentilor Erasmus.

De ex :
https://www.facebook.com/groups/508306499190191/
https://www.facebook.com/groups/317800384999787/
Sau puteti gasi agentii online. Ofertele sunt numeroase.
Eu si colegul meu de grupa cu care am plecat ne-am hotarat ca odata ajunsi in Valencia sa mergem la o
agentie imobiliara pentru a consulta mai bine ofertele. Agentiile va vor gasi apartamente de la 400 la

500 euro mobilate , in orice zona doriti , insa comisionul este destul de mare, undeva la 300 euro . De
aceea recomand sa va documentati cel mai bine pe siteuri de specialitate si pe numeroasele grupuri de
pe facebook.
Noi am ales sa stam in zona Blasco Ibáñez, pentru ca este aproape de centru, dar si de Orasul

Stiintelor si Artelor. Totodata aici se afla si campusuri studentesti ale Facultatii de Politehnica
din Valencia. Este o zona foarte sigura, cu multe magazine, si foarte multi erasmusi.
Am ales un apartament cu doua camere si un salon, mobilat complet pentru care plateam 450E
pe luna la care se adauga curentul electric, undeva la 50E pe luna.

Transportul

Craiova – Valencia
Sa nu va ganditi sa plecati cu autocarul pentru ca veti pierde
mult timp cu drumul si este obositor. Puteti alege foarte bine
varianta unui zbor low-cost de la Wizz Air. Avionul este cel mai
sigur mijloc de transport si chiar daca motoarele cedeaza acesta
mai planeaza inca 30 de minute , timp in care pilotul poate gasi
o pista de aterizare. Asa ca sa nu aveti nicio teama.
In 3 ore sunteti in Valencia. Noi am plecat in semestrul al 2-lea si a fost minunat ca la aterizare
sa descoperim o vreme deosebit de frumoasa cu temperaturi de primavera, in timp ce in
Craiova era iarna in toata regula.
Pretul zborului este de 100 de euro cu bagaje, fie din Bucuresti, fie din Timisoara, dar puteti gasi
si oferte mai bune.
Valencia
Dupa cum v-am explicat mai devreme , ar fi ideal sa stati in zona Blasco Ibanez, desi este putin
cam departe de facultate. Aveti nevoie de un abonament la Metrou . Acesta costa 43 de euro
pentru zona A care acopera atat centrul cat si zonele periferice inclusiv Universitatea din
Valencia si Zona Portului.
In cazul in care sunteti o fire mai sportiva puteti face abonament la bicicletele publice. Acesta
costa 25 euro si este valabil 6 luni. Tin sa mentionez ca au niste piste de biciclete foarte bine
delimitate si cu ajutorul hartilor monate peste tot va veti descurca cu siguranta.

Pentru mai multe informatii legate de transport puteti consulta si site-ul dedicat:
http://www.valencia-tourist-guide.com/

Facultate
Ideal ar fi sa ajungeti in Valencia cu 2-3 zile inainte de
inceperea facultatii pentru a va acomoda. Apoi va trebui sa
ajungeti cat de repede la Biroul de Relatii Internationale .
Acesta este situat in Campusul Universitatii din Valencia din
zona Burjassot . Puteti ajunge foarte usor luand Metroul 4 si
coborati in statia Campus.
Veti fi intampinati de Dna. Patricia Baldrees care va completa
un formular cu data la care ati ajuns si in plus va ofera si toate
informatiile de care aveti nevoie, veti primi harti ale Valenciei,
obiective turistice si un ghid cu intalnirile Erasmus din viitor. Tot atunci veti afla si care este tutorele dvs.
Impreuna cu acesta veti stabili ce materii sa alegeti. Acesta vorbeste spaniola si engleza si va da absolut
toate detatiile despre fiecare curs, laborator si sala in care se preda. Puteti alege cel putin 4 materii. In
general materiile au 6 credite. Toate materiile sunt predate in limba spaniola . Ar fi de preferat sa alegeti
materii fara laboratoare pentru ca acestea sunt foarte greu de inteles.
Dupa o saptamana veti fi inregistrat in baza de date a universitatii si veti primi de la secretariatul
facultatii un utilizator si o parola. Cu aceasta aveti acces la wifi in toata facultatea dar si pe site-ul
http://aulavirtual.uv.es Profesorii vor uploada zilnic informatii despre cursuri , teste preliminare dar si
task-urile pe care le aveti de rezolvat. In fiecare zi trebuie sa verificati casuta cu mesaje pentru a nu avea
surprize mai tarziu.
In caz ca aveti vreo nelamurire puteti da mail profesorului respectiv. Am observant ca raspund foarte
repede, in maxim 2 zile. Evaluarea este continua, aveti cam doua examene partiale in fiecare saptamana,
care se cumuleaza si formeaza nota finala. Totusi veti sustine si un examen final ce conteaza restul 3040% . In cazul in care sunteti de parere ca programarea examenelor nu va favorizeaza puteti stabili cu
profesorii de comun acord sa dati examenele in alta data. Acestia sunt foarte intelegatori la orice
schimbare pe care doriti sa o aduceti.
Studentii spanioli nu sunt foarte comunicativi, poate si din cauza ca nu vorbesc engleza. Dar puteti sa va
intelegi foarte bine cu ceilalti studenti Erasmus.
In interiorul universitatii gasiti si o autoservire. Mancarea este foarte buna iar preturile sunt acceptabile.

Bani
In anul universitar 2012-2013, bursa Erasmus avea un cuantum de 600
de Euro la care se adauga 50 de euro din partea Facultatii de
Automatica, Calculatoare si Electronica. Banii sunt suficienti pentru
plata chiriei, a intretinerii, si asigura o parte din strictul necesar. Puteti
face economii serioase daca va faceti cumparaturile din supermarketurile locale cum sunt Mercadona, Consumo sau Dia. Acolo preturile sunt
in general mai mici decat la noi.
Totusi , veti incerca si noi experiente culinare de la restaurantele din
zona unde preturile sunt comparativ mai mari fata de cele cu care sunteti obisnuiti. In plus veti face si
excursii prin imprejurimi sau veti vizita muzee. Asadar este bine sa aveti ceva banuti pusi de-o parte
pentru ca cei 650 Euro nu sunt suficienti pentru toate capriciile pe care doriti sa vi le oferiti.

Timpul liber
Valencia este cel de-al treilea oras spaniol ca marime, acesta fiind fondat
inca din anul 137 I.Hr de catre romani. De aceea este si un centru istoric
foarte interesant dar care se imbina spectaculos cu arhitectura lumii
moderne.
As putea enumera cateva locuri interesante de vazut:



Orasul Artelor si Stiintelor (Ciutat de les Arts i de les Ciencies) compus din :

-

Palatul Artelor “ Regina Sofia”
Hemisferic
Umbracle
Muzeul de Stiinte “Principe Felipe”
Angora
Oceanografic



Parcul Turia
Amenajat pe albia raului Turia, care a fost deviat si inconjoara
orasul. Este si un loc ideal pentru alergat. De asemenea se
organizeaza si diferite evenimente cum ar fi concerte, seri
culinare, expozitii etc.



Orasul Vechi, cu cladiri foarte bine conservate :

-

Catedrala
La Lonja de la Seda
Piata primariei
Poarta del Mar



Turnuri
-



Torres de Serranos
Torres del Quart

Bioparcul
- Mai mult decat o simpla gradina zoologica, foarte intinsa in
care animalele par ca se simt in largul lor, caci habitatul este unul
apropiat de cel natural si tocmai de aceea nu sunt tinute in custi, asa
ca pot fi admirate in voie.



Plajele intinse
- Cea mai cunoscuta este Playa la Malva Rossa, avand o faleza
intinsa si numeroase restaurante, hoteluri si terase
- Portul din Valencia este unul cu numeroase ambarcatiuni
luxoase ce nu trebuie ratate



Festivalurile

-

- Festivalurile din Valencia sunt renumite in lume.
Daca aveti norocul sa fiti turisti in perioada 15-19 martie,
aveti ce admira. Las Fallas (Festivalul Focului) in care
papusi din carton sunt incendiate pentru a alunga spiritele
rele. In aceste 5 zile orasul e in sarbatoare si cu siguranta
nu puteti dormi. Veti fi tulburati de zgomotul asurzitor al
artificiilor si petardelor.
La Semana Santa ( Saptamana Mare) in care orasul rasuna de zgomotul tobelor si al trompetelor



Experientele culinare

-

In Valencia sunt restaurante la tot pasul . Sa nu aveti teama in a
incerca lucruri noi, deoarece toate preparatele atat traditionale
cat si fructele de mare sunt pregatite foarte bine.
Cea mai renumita mancare traditional este Paella, preparata in
sute de feluri, fiind un amestec de orez , si mai multe tipuri de
carne ( pui, fructe de mare, peste) .

De asemena puteti face si numeroase excursii. In timpul vacantelor puteti merge la Ibiza, Madrid,
Barcelona, Alicante, Palma de Mallorca, Granada si multe altele. Veti primi invitatii pe mail sau pe grupul
de facebook Erasmus Valencia .

Concluzii

Experienta Erasmus este cea mai frumoasa pe care am trait-o pana acum. M-a
ajutat sa am mai multa incredere in mine ca pot sa ma descurc singur si sa
accept provocari noi. Am vazut cat de deschisi sunt oamenii din alta tara, dar
si cat de organizate sunt orasele. Imi este mai usor sa ma gospodaresc singur.
Am vazut cate lucruri diverse poti face in timpul liber si cate oportunitati se
ofera in Valencia. Am ramas indragostit de plaja din Valencia, si de mediul cald
in care temperaturile de peste 20 grade incep din martie.
O experienta minunata ce nu trebuie ratata! Va veti aminti cu siguranta de ea toata viata.

Pentru orice intrebare imi puteti adresa un mail la mitrut_mihai2007@yahoo.com si voi incerca sa va
raspund cat se poate de obiectiv.

Mitrut Mihai

