Tallinn University
In perioada 04.02.2013-04.06.2012 am beneficiat de o bursa Erasmus tip plasament la Tallinn
University (http://www.tlu.ee/en ) in cadrul departamentului Human Computer Interaction. In mare
parte am numai cuvinte de lauda. Este o universitate foarte bine organizata iar domeniul in care am
lucrat nu este atat de mult studiat la noi in universitati.
Oras si atmosfera
Orasul este unul foarte dragut. Nu este un oras
mare, dar centrul vechi are un farmec aparte si
este tot timpul animat, fiind un oras turistic. In
plus, daca timpul si bugetul iti permite, poti
vizita cateva orase din tarile invecinate ( de
exemplu eu am vizitat Helsinki ~30 euro,
Stockholm ~250 euro/cabina/4 persoane, Riga
si Vilnius ~70 euro, St. Petersburg viza 50-70
euro + 20 euro bilet autobuz sau varianta pe
mare). Daca alegeti sa va duceti la St.
Petersburg va recomand sa nu alegeti varianta
pe mare. Desi nu ai nevoie de viza, poti
ramane pe teritoriul rusesc doar maximum 3
zile iar controlul vamal a durat aproape 3 ore.
Ca obiective turistie, va recomand sa nu ratati tunelurile de sub Tallinn. Au fost deschise anul acesta si
de aceea nu multe persoane stiu de ele. Pe acest link puteti gasi harta Tallinn-ului. Este foarte precisa
si utila cand va cautati cazare deoarece contine inclusiv mijloacele de transport in comun.
http://kaart.tallinn.ee/Tallinn/Show?REQUEST=Main&lang=eng
Cand veti ajunge la Universitate, biroul international va va inmana mai multe pliante, o cartela
telefonica si harti de unde puteti afla foarte multe lucruri utile. De asemenea, pe perioada iernii cand
se intuneca foarte devreme este obligatorie purtarea unui obiect reflectorizant. Acesta va fi si el inclus
in pachetul primit.
ESN-ul face mari eforturi pentru a integra studentii straini. De aceea organizeaza foarte multe
evenimente unde iti poti face multi prieteni.
Un lucru de apreciat este internetul gratis aproape peste tot in Tallinn. Sunt foarte mari fani sauna si
inot. La Tallinnk Spa, de exemplu, puteti gasi toate tipurile de sauna posibile iar la Kalev spa, pe langa
mai multe tipuri de sauna, exista si o piscina olimpica.
Universitate
Eu am facut parte din echipa proiectului Touch The Exchange care presupunea construirea unui info
kiosk pentru persoanele interesate sa studieze sau sa lucreze in strainatate. Proiectul avea in vedere
bineinteles si persoanele straine care urmau cursuri sau lucrau la Tallinn University. Pe langa
programare, atributiile mele au inclus si usability testing pe toata perioada proiectului.
Studentii strainini sunt un lucru foarte obisnuit la ei in universitate. Am avut placerea sa cunosc
persoane deosebit de pregatite in domeniul meu. Mai mult, saptamanal se organizau sedinte unde

proiecte curente ale universitatii erau prezentate si dezbatute de catre angajati. De foarte multe ori,
invitati strainini si-au prezentat de asemenea proiectele la aceste sedinte.
Din cate am inteles cursurile nu erau grele. Pe Human Computer Interaction nici macar nu ti se cere
construirea unei aplicatii ci numai a unui mock-up. Merg foarte mult pe design. Cred ca un singur curs
era destinat aplicatiilor pentru iPhone si la acel curs li s-a cerut sa realizeze o aplicatie. Daca nu detii
un iPhone ti se va da unul special pentru curs.
Acte
Contractul de studii mi-a fost dat de catre biroul international din Tallinn. Principalul lucru pe care
trebuie sa-l aveti in vedere este ca la semnare, aceste acte trebuie completate in detaliu. Nu este
suficient doar numele proiectului, ci va fi nevoie de un program detaliat al activiatii voastre acolo.
Aceste detallii se stabilesc cu profesorul indrumator din Tallinn, apoi programul detaliat impreuna cu
atributiile vor fi atasate la contractul de studii. Numai atunci va fi semnat.
La intoarcere aveti nevoie de contractul de studii in original, foaia cu data de sosire si data de plecare
si o scrisoare de la profesorul indrumator cum ca v-ati indeplinit atributiile.
Bani
Din pacate Estonia este una dintre tarile unde nu ti se acorda asa de multi bani. Maximul in anul in
care am fost eu era 484 de euro. Din punctul meu de vedere nu sunt suficienti.
Atentie cand va cumparati biletul de avion! Daca nu aveti bagaje foarte mari variante mai ieftine sunt
Bucuresti-Helsinki sau Bucuresti-Riga. Din Helsinki exista vapor (Tallinnk si Viking Line opereaza
curse) iar din Riga autobuz (luate din timp biletele pot fi si sub 10 euro ). exista si varianta BucurestiVarsovia insa drumul cu autobuzul este foarte lung.
Transport
Transportul este gratis daca te inregistrezi ca rezident al Tallinn-ului. In functie de zona in care
locuiesti tot ce trebuie sa faci este sa te duci si sa depui o cerere. Acolo ti se va da un biletel cu care te
vei prezenta la o anumita data la una din sectiile de politie (ti se va spune exact pentru ca depinde de
cartierul in care locuiesti) unde va trebui sa platesti 24 de euro si ti se vor face toate formalitatile
pentru buletin. Acest lucru dureaza aproximativ o saptamana asa ca daca folosesti des transportul in
comun iti recomand sa cumperi un abonament de o saptamana (este mai ieftin). Biletele si
abonamentele sunt sub forma unei cartele electronice si se cumpara de la orice R-Kiosk. Cartela costa
2 euro iar dupa obtinerea buletinului va mai trebui sa platesti un euro pentru personalizarea cartelei. O
calatorie costa in jur de 1,10 insa au un sistem de optimizare in care, daca folosesti mai mult cartela si
este mai avantajos un abonament pe zi, la sfarsitul zilei iti va lua de pe cartela echivalentul
abonamentului pentru o zi. Practic tot ceea ce trebuie sa faci este sa te asiguri ca ai bani pe acea
cartela.
Dezavantajul este ca autobuzele circula pe timpul iernii pana la ora 12 noaptea. Pe timpul primaverii si
iernii cred ca isi extind mai mult intervalul orar insa nu cu mult. Nu exista autobuze de noape. Aici
puteti
gasi
informatii
despre
toate
mijloacele
de
transport
in
comun:
http://soiduplaan.tallinn.ee/#bus/map/en
Cazare
Exista multe modalitati de cazare in Tallinn:

1. Caminul
Este una din variantele cele mai ieftine (unele camine costa si 150 de euro). Eu nu am stat in camin asa
ca nu stiu foarte multe detalii legate de costuri dar va pot spune mai multe despre locatie.





Karu - Cel mai apropiat de centru si de universitate iar apartamentele sunt de 4 sau 8 persoane.
Unele apartamente au 2 camere de cate 2 persoane care impart o baie si o bucatarie. Mai sunt
si cateva apartamente in care trebuie sa imparti doar bucataria cu 8 persoane. Ceea ce trebuie
sa stiti este ca aici regulile sunt destul de stricte cu vizitatorii. Esti legitimat la intrare iar dupa
ora 11 nu li se mai permit vizitatorilor sa intre in camin.
Muusa - este si el situat aproape de centru si conditiile sunt bune. Din cate stiu sunt tot
apartamente de 4 persoane.
G4S - este situat cel mai departe de centru. Desi conditiile sunt bune este mai problematic
noaptea deoarece taxi-ul costa destul de mult iar dupa ora 12 autobuzele nu circula. Chiar si pe
timpul zilei sunt doar 2 sau 3 autobuze asa ca esti conditionat tot timpul de orarul autobuzelor.

2. Apartament
Oferta de apartamente este foarte variata. Apartamentul meu era situat pe Narva Mnt (una din
strazile principale pe care se afla si universitatea) la 5 min de Universitate si 10 min de centru.
Pretul era 380 de euro + utilitati. Utilitatile pot ajunge si la 200 de euro pe perioada iernii
pentru un apartament de 30 metrii patrati. Caldura la ei se plateste la metru patrat daca este
asigurata de regia de caldura. Eu mi-am gasit apartamentul pe acest link
http://www.citystyleapartments.ee/ si n-am avut probleme deloc cu el. Avea 2 camere, masina
de spalat rufe si vase, microunde, aspirator, fier de calcat si uscator de par. Daca ai preferinte
speciale poti discuta cu ei. Important este ca trebuie sa platiti in avans chiria pe o luna ca
depozit si in functie de agent o taxa pe care o percep ei care poate fi chiar si costul unei chirii
pe o luna. Pe site-ul http://www.city24.ee gasiti cea mai mare varietate de apartamente. Chiar
daca o sa vi se raspunda ca apartamentul care va intereseaza nu se inchiriaza decat pe perioade
mari de timp ar fi bine sa intrebati agentul daca nu cumva au un apartament care corespunde
cerintelor voastre. Foarte importante sunt urmatoarele lucruri:
1. suprafata apartamentului - daca apartamentul nu are propriul sistem de incalzire electric,
incalzirea se plateste in funcite de suprafata. Ar fi foarte indicat sa intrebati agentul despre
costurile maxime pe timpul iernii ca sa va faceti o idee mai buna despre cat va trebui sa platiti
in realitate.
2. pozitia, in special pentru cele situate in centrul vechi. Aveti grija sa nu fie pozitionat
deasupra barurilor.
Daca nu vreti sa locuiti singuri o alta varianta este grupul de facebook Erasmus in
Tallinn/accommodation. Pe acest grup posteaza persoane care isi cauta un coleg de
apartament. Poti chiar sa iti gasesti un apartament si sa-l postezi acolo pentru a-ti gasi o alta
persoana interesata. E mult mai avantajos asa deoarece toate costurile se impart.
3. Hostel
Exista si hosteluri care iti permit inchirierea unei camere pe o periada mai lunga insa nu
recomand aceasta varianta deorece trebuie de cele mai multe ori sa imparti baia cu tot etajul la
care stai.
Mancare

Daca alegeti sa mancati in oras, exista multe locuri unde puteti manca mai ieftin. Exista restaurante cu
meniul zilei sau restaurante care in anumite zile ofera reducere pentru un anumit fel de mancare.
Cantina universitatii este si ea o optiune ieftina. Aici poti manca chiar si cu mai putin de 5 euro. Daca
ai un card ISIC ai reduceri aproape peste tot. Ideea este sa intrebi pentru ca nu este mereu afisat.
Daca vrei sa mananci ceva mai deosebit recomand restaurantul Rataskaevu 16 (are aceeasi denumire
ca strada pe care se afla) unde poti manca bors de elan si friptura de elan. Alte restaurante bune sunt
Clazz, Pulcinella, Von Krahli, Mix, Porgu, Hell Hunt sau Cru. Va recomand Lounge 24 pentru
vederea apusului deoarece se aflta in centrul Tallinnului la etajul 24.

Clima
Estonia nu este atat de friguroasa precum credeam :). Intr-adevar iarna temperaturile sunt scazute
(chiar si -20 grade), insa in primavara am prins chiar si 30 de grade. In plus, plajele sunt recunoscute
pentru nisipul lor fin. Mai mult, datorita vantului poti practica wind surfing sau wind skyting .
Pentru iarna insa, o geaca foarte groasa, o caciula la fel de groasa, un fular si manusi sunt absolut
necesare si parca te fac sa nu simti frigul asa de rau. Chiar este recomandata folosirea sosetelor de
lana sau a ciorapilor windstopper. Vi se va inmana un ghid special pentru infruntarea frigului. Eu insa
vreau sa subliniez ca exista si parti frumoase ale frigului:
1. Drumurile de gheata: In functie de cat de frig este, se dechid drumurile de gheata. Aceste
drumuri sunt special amenajate de autoritatile estoniene si iti permit traversarea marii cu masina pe
gheata. Bineinteles trebuie respectate niste reguli foarte stricte si nu este recomandat soferilor
incepatori. Va recomand insa sa le incercati pentru ca este o experienta intr-adevar deosebita;
2.Cascadele
inghetate:
Tot
cu
masina
puteti
vizita
Jagala
Waterfall
(http://www.visitestonia.com/en/jagala-waterfall)
si
Keila
waterfall
(http://www.visitestonia.com/en/keila-waterfall ). Inchirierea masinii costa in jur de 30 de euro/zi.
3. Sporturi de iarna: desi nu au dealuri, se amenajeaza in fiecare an o partie artificiala de schii
(nu e foarte mare), snowboard si pentru sanii.0 In plus, amatorii de schi fond au posibilitatea sa
practice acest sport pe toata durata iernii. Anul acesta au construit un derdelus asemenator
topoganelor cu apa pe care te dadeai cu un colac iar in centrul orasului era nelipsitul patinoar.
4. Christmas Market: a fost votata una dintre cele mai frumoase din Europa

