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Am sa incep prin a multumi pentru aceasta oportunitate. 

A fost cu precadere cea mai frumoasa experienta din viata

mea si nu as f i  reusit fara sprij inul Prof.dr. ing. Irina 

Severin, care a fost aproape de noi pe tot parcusul

mobilitati i si bineinteles a biroului Erasmus din UPB.

Modul de predare al profesorilor de la ISEC a fost diferit,  

comparandu-l cu cel din Romania, insa nu mai putin bun 

ori mult mai bun, ci  doar diferit , au avut o alta abordare. 

In ciuda faptului ca toate cursurile s-au desfasurat in 

online, am avut ocazia sa invat cum sa proiectez in 

Inventor(cursul ‘Proiectare asistata de calculator ’-care, 

spre fericirea noastra, a fost explicat nu doar in 

portugheza, ci  si in engleza), dar si cum sa imi creez un 

plan de afaceri prin intermediul cursului ‘Antreprenoriat si

Inovare ’.



Un mare impediment a fost l imba in care aproape toate

cursurile s-au desfasurat(portugheza), motiv pentru care 

nu am reusit sa promovez toate examenele.Dat f i ind faptul

ca am ales al II-lea semestru din anul II, nu am avut ocazia

sa participam la cursuri pentru invatarea acestei l imbi, 

deoarece in cadrul Institutului Politehnic din Coimbra, doar

in semestrul I se predau aceste cursuri, cu toate ca in mail , 

la inceput, au anuntat ca exista posibi l itatea sa studiem in 

l imba engleza, insa s-au razgandit pe parcurs probabil

pentru ca nu am fost indeajuns de multi studenti

internationali .

Primul lucru pe care l-as face acum daca ar f i  sa plec la 

studii cu Erasmus ar f i  sa verif ic pe site-ul facultatii

partenere care este l imba de predare pentru studentii

internationali .  Fi i sigur de la inceput in ce l imba vei studia!



De asemenea, schimbul cultural a facut parte din aceasta

experienta. Am intalnit studenti din aproape toate tari le

din Europa, Asia, America de Nord. Am facut ‘schimb ’  de 

povesti impreuna si am acumulat informatii foarte

interesante pentru mine. Am af lat cum e sa f i i student in 

Brazil ia, Spania, Cehia, Turcia, Italia, dar si ce traditi i au 

aceste tari.  Am comparat cu tara noastra totul, asa am 

af lat ca in Phil ippines, Craciunul dureaza 4 luni, iar in 

Romania, o singura zi.  

Daca ar f i  sa merg din nou in strainatate prin

intermediul programului Erasmus, as mai face-o, insa

pentru internship, ori pentru Master. Poate ca as alege

inca odata l icenta, insa doar daca as gasi exact cursurile

pe care eu le-as avea la Facultatea din Romania, la care 

sunt inscrisa(un alt factor important ,  preocupant pentru

studenti ar trebui sa f ie cursurile de la univ. partenera). 



Ceea ce a facut diferenta in cadrul acestei mobilitati au 

fost oamenii. Alege foarte bine colegii ori prietenii cu care 

vrei sa mergi la studii .  Ei te pot inf luenta intr-un mod 

pozitiv sau negativ. Stabileste de la inceput care sunt 

planurile tale si ce aptitudini it i doresti sa dezvolti pe 

parcursul programului sau ce vrei sa faci .  Fi i si spontan. 

E t impul tau, dar nu uita, oamenii tot t impul fac diferenta. 

Din fericire, am avut ocazia sa impartasesc experienta cu 

cei mai faini romani, in cele 5 luni ei it i sunt familie, 

colegi,  parteneri de calatorie si mentori, so take care 

about that☺


