Salutare tuturor!
Mă numesc Alexandru Teiușanu, sunt student la IMST, secția Robotică, anul 3, iar în prezent sunt și student
Erasmus la Universitatea din Linköping, Institutul de Tehnologie.
Am decis alături de bunul meu prieten și coleg Andrei Nilă, în urmă cu mai bine de
un an, să mergem împreună să aplicăm pentru o bursă Erasmus, într-o țară
mai "exotică", Suedia.

Decizia
Citisem și auzisem foarte multe lucruri bune despre toate Universitățile
partenere din cadrul acestui program, dar trebuie să recunosc că am fost
atras cel mai tare de această țară Scandinavă, de cultura și de prestigiosul
lor sistem educațional, și astfel am ales Suedia.
Profesorii din România ne-au susținut, la fel și colegii, cu care am păstrat
strâns legătura, și asta ne-a ușurat foarte mult munca, știind că suntem
sprijiniți și ajutați.
Am decis să aplicăm pentru două semestre, am fost selectați, și așa a
început poate una din cele mai frumoase și importante perioade din viața
noastră.

Primul contact
Am ajuns în Linköping, unde am fost ajutați foarte mult de coordonatorii de aici, am găsit o cameră în
cartierul studențesc, în Ryd, în care locuim amândoi.

Am fost primiți foarte frumos, ne-am simțit cu adevărat întâmpinați cu drag, atât de profesori, de
coordonatori, cât și de ceilalți studenți. Într-adevăr, recunosc, am avut în minte o rezervă vis-a-vis de
posibile ieșiri poate mai răutăcioase din partea altor studenți, venind dintr-o țară estică, și mă gândeam
că poate nu avem cea mai bună reputație. Acest lucru însă nu s-a confirmat nicio secundă: suntem foarte
frumos priviți, respectați, și totul a fost la superlativ din acest punct de vedere.

Facultatea
Facultatea, cursurile, examenele și toată experiența academică în ansamblu este extrem de diferită față
de cea cu care eram obișnuiți acasă: ai foarte mult timp liber, informațiile predate la cursuri sunt mai
degrabă generale, aici punându-se foarte mult accentul pe studiul individual.
Acest lucru a fost mai dificil de
procesat, învățat cu un sistem totuși
diferit, dar pot spune că după 3 luni
am fost adaptat complet, și am
înțeles ce se cere, ce se oferă, practic
"cu ce se mănâncă".
Profesorii și studenții vorbesc o
engleză foarte bună, sunt multe
cursuri ținute în engleză, iar nivelul
de seriozitate și profesionalism este
foarte ridicat.
Câteva cuvinte cheie definitorii ar fi:
lucru în echipă, mult timp liber, studiu individual, examene destul de serioase și dificile, laboratoarele au o
importanță și un grad de dificultate mult ridicat, profesori foarte dedicați, bine pregătiți și dornici să ajute,
foarte deschiși.

Viața în cămin
Îmi va lipsi cu siguranță. Am legat prietenii cu oameni de pe
toate continentele lumii. Cartierul este format din clădiri de 4
etaje, cu coridoare cu câte 8 camere cu dormitor și baie proprie.
Camera de zi și bucătăria sunt la comun, la fel și o debara, în care
sunt congelatoarele și cutiile de deșeuri reciclabile.
În coridorul nostru, mai suntem vecini cu alți 7 studenți, din care
însă doar 3 sunt suedezi (ceilalți fiind din Spania, Finlanda,
Croația, Germania). Suntem o micuța comunitate, aproape o
familie. Avem reguli, și lucrurile funcționează excepțional de
bine.
Sunt și aici petreceri, în cartier, unele mai mari, altele mai mici,
dar în orice caz, nu seamană cu cele din România.
Acest lucru îl spun și ca un lucru bun, dar și ca un lucru mai puțin
bun. Odihna și liniștea sunt foarte respectate, chiar este un
mediu bun dacă vrei să studiezi, dacă ai treabă, dar totodată, parcă îmi este puțin dor de petrecerile de
acasă, unde nu se termina totul pe la 2 dimineața, ca aici.
Dar omul se obișnuiește foarte repede și se adaptează surprinzător
de rapid.

Bicicleta
Da, este esențială. Te miști foarte rapid din orice punct în orice punct,
sunt o mulțime de biciclete, și pentru noi acesta a fost încă un lucru
diferit față de acasă. Noi am cumpărat bicicletele de la alți studenți
care terminau și plecau de aici, și este foarte ușor pentru oricine să
găsească și să cumpere o bicicletă aici.

Traficul rutier ocrotește biciclistul, îl protejează și îl respectă. M-am
simțit mereu în siguranță. Sunt drumuri speciale pentru biciclete,
aleile sunt mereu deszăpezite, curate, destul de largi, și iluminate.

Prețurile și Cheltuielile
Prețurile -știu, acesta este poate unul dintre cele mai importante capitole,
din păcate, pentru studentul român, când vine vorba de plecat în
străinătate într-un astfel de mod- sunt ușor mai mari față de cele cu care
eram obișnuiți acasă, dar nimic de speriat. Suedia este o țară cu niște
salarii foarte bune, în toate sectoarele, așadar toate prețurile sunt mai
mari, în special în domeniul serviciilor (restaurant, frizerie, transport
public, telefonie, etc). Însă, în urma estimărilor mele, pot spune că nu
am cheltuit în medie mai mult de 10-20€ săptămânal.
Chiria costă în jur de 200€ lunar, de persoană. Cei aproximativ 500€
primiți prin programul Erasmus, pot garanta, sunt suficienți oricărei
persoane care are un consum moderat, care nu exagerează, care nu
risipește, și care de asemenea, are și cheltuieli pentru distracție, ieșiri, și altele.
Din acest punct de vedere, pot spune, banii nu sunt o problemă! Banii din program sunt suficienți!
Evident, pentru călătorii mai scumpe, sau pentru activități mai speciale, sunt necesare poate și alte
fonduri, depinzând de nivelul fiecăruia de consum.

Transportul și Legăturile cu România
Noi am zburat de pe Otopeni pe Arlanda, Stockholm, cu TAROM. Aeroportul Arlanda este unul din cele 2
aeroporturi ale capitalei Suediei, și este localizat la aprox. 300km de orașul Linköping. De acolo, am luat
trenul până aici.

Variante sunt destul de multe, desigur există autocar direct până aici, dar drumul durează destul de mult
și este obositor. Dar aceste autocare pot aduce pachete, lucru foarte important. Părinții mei îmi mai trimit
colete, prețul fiind destul de convenabil totuși, 1€/kg.
Mai este și varianta aeroportului Skavsta, cel de-al doilea aeroport al Stockholm-ului, un aeroport foarte
micuț și drăguț, care preia în general cursele low-cost. Aici puteți veni, la prețuri mult mai convenabile,
iar alt avantaj ar fi că Skavsta este mult mai aproape de Linköping, la doar 100km, iar de acolo sunt
autobuze directe pană în oraș (de multe ori însă autobuzul costă mai mult decât biletele de avion, ex:
125lei dus-întors Skavsta-Otopeni, iar autobuzul Linköping-Skavsta dus-întors 140lei).

Concluzia
În încheiere, recomand oricărui student să încerce, măcar un
semestru, indiferent de țară, această experiență. Este o oportunitate
poate unică în viață, și garantez că se va dovedi o perioadă la care
peste ani vă veți uita cu foarte mare plăcere, și cu satisfacția că ați luat
o decizie bună.
Veți lega prietenii foarte frumoase, cu persoane din toată lumea.
Vă veți dezvolta foarte mult personal, din toate punctele de vedere.

