Bună tuturor!
Numele meu este Anca-Mihaela Bulmagă, în prezent sunt studentă în anul IV la
Facultatea Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice și m-am gândit să vă povestesc
experiența mea din vara aceasta, realizată cu ajutorul proiectului Erasmus.
Vara aceasta am participat la efectuarea stagiului de practica prin programul Erasmus,
timp de trei luni în Marea Britanie, Londra. Decizia de a pleca am luat-o în timpul anului
universitar, fiind îndrumată de profesorul de curs, dna. Irina Severin. Orașul în care am
efectuat stagiul de practică l-am ales cu usurință deorece părinții meu sunt stabiliți acolo de
ceva vreme.
Am găsit firma la care am efectuat stagiul de practică depunând CV-uri la cât mai
multe firme care erau în parteneriat cu Erasmus sau erau dispuse să încheie un contract.
Bucuroasă că am ajuns în Londra, orașul meu de suflet nefiind prima oară când vizitez
acest oraș asteptam cu nerăbdare începerea stagiului de practică.

Firma la care am efectuat stagiul de practică se numește T & D Glazing and
Installation Limited și se ocupă cu instalarea de fațade din aluminiu. Toți angajații firmei sunt
pregătiți din punct de vedere profesional, pentru a satisface așteptările clienților.
Acolo am putut aplica o parte din cunoștințele dobândite la anumite materii. În prima
zi evident m-am confruntat cu teama de “nou”, dar ulterior m-am acomodat și m-am integrat
în firmă cu ușurință, colegii fiind foarte sociabili și “open-minded”.
Am avut posibilitatea de a merge într-o zi pe șantier și de a vedea modul de lucru. Mai
jos sunt prezentate câteva fotografii de acolo:

În concluzie această experență m-a făcut sa cred că pot să-mi depășesc limitele și să
nu regret decizia pe care am luat-o. Recomand tuturor studenților să trăiască cel puțin o dată
ori care dintre cele două variante ale mobilității Erasmus: studiu sau internship.
bulmaga.ancaa@gmail.com

