
Salut!  

 

Numele meu este Andrei Nila si sunt student la Facultatea de Ingineria si 

Managementul Sistemelor Tehnologice, licenta si am beneficiat de bursa de mobilitate 

ERASMUS, pe durata de aproximativ 10 luni (doua semestre) si pe durata stagiului de 

practica si o sa notez aici cateva opinii, sfaturi si experiente importante cu care am intrat 

in contact in timpul mobilitatii mele.  

Decizia 

Posibil cel mai dificil lucru este probabil luarea deciziei de a studia in strainatate, 

deoarece nu este usor sa te departezi de tot ce iti este familiar (mediul, familia, prietenii, 

sistemul educational, etc.) cel putin asta a fost concluzia la care am ajuns cand am 

discutat cu colegii mei despre aceasta subiect, multi fiind sovaitori din cauza 

acestui motiv.  

In ceea ce ma priveste pe mine, eu sunt o persoana care se poate adapta rapid la 

orice fel de mediu si situatie, o persoana caruia ii place sa calatoreasca si sa descopere 

lucruri noi si mai mult o persoana care vrea sa intre in contact cu experiente noi.  

Toate aceste lucruri m-au ajutat sa ma descurc pe durata acestei mobilitati si 

daca esti dispus sa ai parte de aceasta experienta poti sa faci fata cu usurinta la schimbare. 

In ceea ce priveste experienta mea, am optat pentru o mobilitate in Suedia, in 

orasul Linkoping. De ce? Precum am mentionat anterior, dorinta mea este de intra in 

contact cu experiente noi si Suedia este o tara care poate indeplini aceasta dorinta. 



 

Universitatea 

 Precum am mentionat inca de la inceput, atunci cand optezi astfel primul lucru pe 

care trebuie sa il consideri este schimbare mediului si sistemului educational. 

 Aici anul universitar este 

impartit in patru perioade de 

studiu urmate fiecare de 

perioade de examinare. Acest 

lucru poate fi considerat ca un 

inconvenient, dar trebuie sa 

consideri si faptul ca in fiecare 

perioada poti opta pentru maxim 

patru discipline si odata trecut 

un examen dintr-o perioada de 

examinare acel examen este 

trecut. 

 O alta diferenta in 

comparatie cu sistemul nostru de educatie este faptul ca fiecare disciplina prezentata in 

decursul cursurilor, lectiilor, orelor de atelier, seminar, orelor de proiect etc., iar orarul nu 

este acelasi pentru fiecare saptamana, ci diferit de la saptamana la saptamana.  

 



 

 Posibile „obstacole” intalnite 

 Printre principalele posibile „obstacole” intalnite trebuie sa mentionez conditiile 

meteorologice si adaptarea cu faptul ca „noaptea incepe la ore neasteptate” cum ar fi 3:30 

pm. 

 

 



 Concluzie 

 In concluzie, trebuie sa mentionez ca este o experienta care a ajutat la dezvoltarea 

mea pe plan intelectual si simultan a fost distractiv si interesant. 


