Informaţii utile pentru viitorii studenţi Erasmus în Compiegne, din partea unui student plecat
cu bursă Erasmus de plasament, desfăşurat la Universitatea de Tehnologie din Compiègne
(Universite de Technologie de Compiègne) 21.02-26.05.2013

de Stana Daniel
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1. Acte
Formularele ce trebuie completate mi-au fost furnizate de catre domnul profesor Dan
Popescu.Exista un termen limita in care acestea trebuie completate si semnate.Pentru mai multe
informatii, se poate lua legatura cu domnul profesor sau cu domnisoara profesoara Elvira
Popescu.
Dupa completarea acestora, actele au fost trimise la facultatea din Compiegne.Dupa
validarea si semnarea de catre cei de la UTC, au fost retrimise in tara. Cu aceasta varianta am
mers la Universitatea din Craiova , departamentul Relatii Internationale, respectiv la domnul
Marius Giuroiu.Dansul mi-a furnizat contractul financiar de acordare a bursei (ce trebuie
completat) ,un contract pe propria raspundere prin care am atestat ca nu am beneficiat de o alta
mobilitate ERASMUS de plasament, un contract ce trebuie semnal de catre parinti precum si o
fisa de atestare a datei de sosire/plecare.Aceasta din urma trebuie prezentata si semnata imediat
cum incepeti lucrul la Compiegne.Personal, am fost la Departamentul de Relatii Internationale,
si am cerut semnarea acesteia,atat la sosire cat si la plecare. Atentie, insa, trebuia ca perioada
prezenta in aceasta foaie sa fie mai mare de 3 luni(sau cat este prevazut in acordul de
plasament). Altfel , pot exista complicatii la intoarcere.
De asemenea, este necesara o asigurare de sanatate.Fie cardul european de sanatate, fie o
asigurare privata.Am optat doar pentru prima varianta.Pentru a putea beneficia de acest card,
trebuie depuse o serie de acte la CAS Dolj.Acetele necesare sunt : adeverinta de
student,adeverinta de la FISC care sa ateste ca nu am venituri, copie buletin si o cerere
tip.Eliberarea acestuia dureaza intre 1,2 saptamani.Recent, in locul cardului, se elibereaza o
hartie care are rol de inlocuitor al acestuia.Aceasta a fost ridicata de catre unul din parinti de la
CAS in momentul in care a fost gata.
Aceasta hartie este foarte importanta, deoarece mi-a fost ceruta peste tot in
Compiegne.Desi este semnata si atesta ca sunt cetatean european, am intampinat ceva probleme
in momentul in care mi-am depus dosarul la CAF Compiegne pentru a primi un ajutor social
lunar.Vezi mai multe la capitolul Cazare.
Tot in Compiegne, mi-am facut o asigurare de sanatate, care se numeste SMENO si costa
15 euro.Este si aceasta necesara in momentul in care vrei sa depui dosar la CAF.
Accesul in incinta centrului de cercetare se face cu ajutorul unui card ( badge ) ce este
eliberat de facultatea UTC, impreuna cu un contract provizoriu de scolarizare.Acel badge
contine poza voastra si poate fi incarcat cu bani. Peste tot prin facultate exista, spre exemplu
automate de cafea,bauturi si mancare , care accepta ca modalitate de plata acest card.

2. Proiectul
Temele de proiect ne-au fost furnizate de catre domnul profesor Rogelio Lozano al
facultatii UTC.Ne-au fost trimise pe mail un numar de cinci teme de proiect (deoarece am fost 5
studenti care am plecat in acest stagiu), urmand ca ulterior sa ne alegem fiecare cate o tema pe
care sa o abordam.A fost precizat ca putem lucra si in echipa daca tema este una mai ampla. Eu
am ales sa lucrez individual.Fiecare tema avea precizat cate un tutore, respectiv un student
doctorand al UTC.Ajuns la Compiegne, am luat legatura cu acesta prin intermediul e-ailului.Am
stabilit de comun acord o intalnire, urmand ca acesta sa-mi furnizeze materialele necesare
inceperii studiului.Eventualele nelamuriri puteau fi discutate , insa era pus mult accent pe studiul
individual : cautari pe internet, biblioteca, etc.Programul de lucru era de la ora 9:00 pana la ora
18:00 cu o pauza de masa de doua ore 12:00 – 14:00.

3. Banii
Suma alocata pentru studentii ERASMUS a fost de 500 euro/ luna.Banii ne-au fost virati
integral,inainte de a pleca din Romania.Mai putin suma de 50 de euro, care vor fi primiti ulterior in
momentul in care se aduce la Universitatea din Craiova fisa prin care demonstrati ca ati petrecut un
numar de minim 3 luni. Este necesar un card deschis doar la Banca Transilvania in euro pe care sa
primiti aceasta bursa.

Pe langa aceasta suma, Facultatea A.C.E ne-a acordat un bonus de inca 50 de euro/luna
care au fost virati in contul unde primeam de obicei bursele de studiu.
Mai mult, in Franta, studentii au multe beneficii. Spre exemplu,prin deschiderea unui
card la Societe Generale, beneficiati automat de 50 de euro iar administrarea este gratuita.

4. Transport
Ca modalitate de transport, am ales avionul. Exista curse low-cost ce aterizeaza in orasul
Beauvais, ce se afla la aproximativ 60 de km de Compiegne. De acolo, exista curse cu autocarul
ce duc spre Compiegne.Pretul biletului este de 2 euro. Pentru mai multe informatii acesati site-ul
http://www.oise-mobilite.fr/. Biletul de avion trebuie achizitionat cat mai din timp pentru a
beneficia de un tarif cat mai mic.Este de preferat un bilet dus-intors, dar atentie la data de
plecare! Perioada trebuie sa fie mai mare decat cea prezentata in acordul de plasament.In cazul in
care aceasta este mai mica, Universitatea va poate cere restituirea banilor primiti drept bursa.
Transportul local in Compiegne este gratuit pentru toata lumea.Exista un numar de 6 linii
care acopera arii importante ale orasului.Pentru trasee, orar, accesati site-ul http://www.agglocompiegne.fr/TIC.aspx .

In Paris se poate ajunge cu trenul. Un bilet redus pentru persoanele cu varste intre 10-25
ani costa 11 euro/calatorie.Mai multe informatii pe site-ul www.sncf.fr . De preferat ar fi ca
vizitele in Paris sa se realizeze in weekend, deoarece exista reduceri la tichetele de metrou, RER,
etc. Spre exemplu, pentru tineri, exista un tichet ce se numeste Tichet Jeune care costa
aproximativ 7 euro. Cu acest bilet, va puteti plimba in toate zonele (1-5) de cate ori vreti si cu ce
mijloc doriti. Atentie, acest bilet este valabil doar pentru o zi a weekendului. De asemenea , in
functie de ce zonele pe care doriti sa le vizitati, biletul este mai ieftin.Exemplu, pentru zonele 1-3
, pretul este de numai 3.35 euro.Este foarte convenabil, deoarece un bilet normal cu o singura
calatorie costa 1.7 euro.Aceste bilete se pot achiziona foarte usor de la automatele prezente in
statiile de metrou sau RER.Pentru a vedea traseele metroului sau RER-ului in Paris, puteti accesa
: http://www.ratp.fr/plan-interactif/carteidf.php?lang=uk . Oricum,in fiecare statie exista harti cu
atractiile turistice si cum sa ajungeti la ele.

5. Cazare
Prin intermediul domnului profesor Vladimir Rasvan, am obtinut cazare la un camin
recent renovat, ce se numeste Roberval.Chiria a fost de 275 euro /luna. La venire, am platit un
avans, un fel de garantie in valoare de 275 euro.Aceasta urmeaza sa fie returnata la plecare,
sau,daca se vorbeste la receptie,se poate plati ultima luna de cazare cu aceasta.Tot la plecare, are
loc o inspectie a camerei de care femeia de servici pentru a descoperi eventualele distrugeri.In
cazul in care se gaseste ceva defect/stricat, sumele se deconteaza din garantia platita la inceput.
Fiecare persoana are camera individuala ce este dotata cu baie, frigider,internet si priza
TV.User-ul si parola pentru accesul la internet sunt furnizate in momentul in care se elibereaza
contractul provizoriu prin care atestati ca sunteti student UTC.Utilitatile, precum
apa,lumina,curent, nu se platesc,fiind incluse in pretul cazarii. Bucatariile sunt comune ,foarte
incapatoare si se afla pe fiecare etaj.Curatenia acestora este asigurata de femeile de servici in
fiecare dimineata.
Pentru a beneficia de un ajutor financiar suplimentar,trebuie depus un dosar la
CAF(Caisse d’allocations familiales ). Printre actele necesare se numara contractul provizoriu de
scolaritate,actul prin care dovediti ca aveti o locuinta stabila ( se elibereaza de la camin),
asigurarea SMENO, etc.Daca dosarul este acceptat, puteti primi in jur de 90-100 euro pe luna pe
care ii puteti folosi doar pentru a plati cazarea.

6. Mâncare
Preturile sunt foarte apropiate de cele din Romania daca va aprovizionati din
supermarket-uri.La 3 minute de Roberval se afla Simply in care puteti gasi tot ce doriti la preturi
avantajoase.Mai exista si Carrefour, Lidl, Intermarche.Pentru a ajunge la acestea, consultati siteul cu traseele autobuzelor din Compiegne.
Centrul de cercetare beneficiaza de cantina.Acolo se poate manca zilnic in pauza de masa
(12:00-14:00).Pretul unui fel de mancare si desert este de 3.10 euro.Plata se poate face cash sau
cu badge.

7. Distracţie
Compiegne este un oras mic si foarte linistit.Principala distractie pentru studenti este
barul PIC.Terasele au preturi cam ridicate 3-4 euro sucul, 5-6 euro berea.Intrarea in club costa 5
euro si include o bautura.
In Compiegne, exista o locatie ce include mese de biliard, bowling si pista de karting.
Pretul unui bilet costa 10 euro. In schimb il puteti lua de la UTC,exclusiv pentru studenti, la doar
5 euro.Cu el puteti juca o ora de biliard, o sesiune de karting de 15 minute sau un joc de bowling.
Fata de Romania, studentii de la UTC beneficiaza de foarte multe evenimente si excursii
la preturi reduse.Aproape in fiecare weekend este cate un eveniment major la care poti lua
parte.Exemplu, o seara de distractie la Paris intr-un club costa 11 euro.Transportul inclus.Toate
ofertele sunt primite pe e-mail.
Atat in Compiegne cat si in Paris, persoanele sub 25 de ani beneficiaza de acces gratuit
aproapte peste tot.In Compiegne, puteti vizita muzeul Palatului din Compiegne si gradinile
acestuia iar la 20 de km se afla un alt orasel Pierrefonds, unde se afla Le Château de
Pierrefonds.Pentru a ajunge acolo, exista un autobuz care costa 1.9 euro si pleaca de la Gara SNCF
din Compiegne.

Concluzia personală
Erasmus a insemnat pentru mine o experienta de viata. Este una din cele mai bune decizii
pe care le-am luat in timpul facultatii.Daca as mai beneficia de o asemenea oportunitate,cu
siguranta nu as refuza.
Aceasta mobilitate, mi-a oferit ocazia de a cunoaste oameni din toate colturile lumii,
oameni muncitori care sunt dornici sa impartaseasca experienta lor.Am avut de castigat atat pe
plan profesional cat si pe plan personal.
In urma acestei perioade petrecute in Compiegne, mi-am facut noi prieteni,am ramas cu
amintiri placute si am devenit mai increzator in propriile forte.
Recomand ERASMUS, pentru ca este o experienta noua din care aveti numai de castigat
si care o sa aiba o influenta pozitiva asupra voastra.

