Testimonial bursa ERASMUS Patras, Grecia

Salut! Numele meu este Burtoiu Mircea Gabriel si sunt student in anul 3 la
specializarea Robotica. Am aplicat pentru intreg anul 3 la o bursa ERASMUS la
Universitatea din Patras in Grecia impreuna cu colegul meu, Mihail Alexandru.

Decizia:
Am urmarit lista cu acorduri bilaterale a facultatii noastre iar dupa ce am pus cap
la cap avantajele si dezavantajele fiecarei oferte am decis sa merg in Grecia la
Patras . Am fost sprijiniti de personalul didactic responsabil cu mobilitatea noastra
si am obtinut din partea celor de la facultate toate informatiile necesare pentru
obtinerei unei astfel de burse. Am aplicat de la inceput pentru intreg anul iar dupa
interviul preliminar am aflat in scurt timp ca am fost selectati .

Primul contact :
La sfarsitul lunii septembrie 2016 am pornit cu masina catre Grecia. Am optat
pentru masina deoarece am preferat sa ma folosesc de ea in Grecia. Am petrecut
o noapte pe drum , iar a doua zi am ajuns in Patras. Patrasul este al treilea oras ca
marime din Grecia , si dupa cate se poate observa mai sus este situat la
aproximativ 200 km in vest de Atena in peninsula Peloponesia. Am fost placut
surprins de locul in care este situate orasul , langa mare, mereu insorit cu multe
plaje si terase de iesit.

Centrul orasului-Piata George
Podul Rio-Antirrio
In ziua imediat urmatoare ne-am strans toti studentii Erasmus la biblioteca
facultatii pentru o prezentare a Universitatii si a imprejurimilor. Aici am intalnit
studenti veniti din multe colturi ale lumii, dar si romani.
Facultatea :
Am fost inscris bineinteles in Departamentul de Inginerie Mecanica si Aeronautica
al Universitatii din Patras. Dupa deifinitivarea Learning Agreement-ului am
inceput practice activitatea . Diferente majore nu sunt intre viata academica din
Romania si cea din Grecia. Profesorii predau in general cursurile in greaca dar pot
oferi posibilitea studentilor Erasmus carti in engleza de la biblioteca dupa care pot
invata.

Practic accentul s-a pus pe studiul individual si prin comunicare pe mail cu
profesorii in vederea definitivarii notelor pentru fiecare materie. Cursurile pot fi
predate si in engleza dar asta ramane la latitudinea fiecarui profesor.

Cazarea :
Exista mai multe optiuni in vederea cazarii studentilor Erasmus. Unul dintre ele
este cazarea la caminul universitatii special pentru Erasmus. Este denumit Small
Estia ( Estia inseamna camin in greaca ) si acolo sunt cazati doar studenti Erasmus.
Cazarea in acest camin costa 90 euro in camera dubla si 130 euro in camera
single. Conditiile sunt decente, baie proprie ( pe hol sau in camera ) , bucatarie ,
frigider, internet .
O alta modalitatea pentru gasirea unui loc de cazare este apelarea la studentii
voluntari din ESN UOPA. Acestia sunt studenti greci si pot gasi pentru studentii
Erasmus ce nu doresc cazare in Small Estia, diferite apartamente sau garsoniere
cu chirie la preturi avantajoase apropiate de camin.
Cantina :
Unul dintre avantajele majore a Universitatii din Patras este cantina. Toti studentii
Erasmus isi fac carduri de mancare cu care pot manca gratis micul-de-jun , pranzul
si cina . Mancarea este acceptabila cu un meniu destul de diversificat .

Preturile si cheltuielile :
Bursa Erasmus de studii este suficienta pentru toate cheltuielile ce pot sa apara in
Grecia. Preturile sunt in general cu 20-30% mai mari ca in Romania dar exista
anumite discount-uri pentru studenti ce se pot obtine cu legitimatia data de
universitate. Biletele de autobuz variaza de la 1.2 euro pana la 1.8 euro in functie
de distanta parcursa. Cei din ESN organizeaza din cand in cand diferite excursii in
toate destinatiile turistice importane , aproximativ 4,5 pe semestru la preturi
bune.

Concluzie :
In concluzie pot spune ca experienta mea in Grecia ca student Erasmus a fost una
reusita. Am acumulat mult, am aflat multe lucruri noi, m-am dezvoltat ca
persoana luand contact cu oameni din multe tari ale Europei si nu numai.
Recomand studentilor doritori sa aplice si sa incerce aceasta experienta pentru ca
vor avea multe de castigat, vor cunoaste alta cultura si isi vor creea noi prietenii
cu oameni din alte colturi ale lumii.

