
Testimonial bursa ERASMUS, Belgia 

 

Hei! Numele meu este Nicolae Mihai-Aurel, sunt student in anul III in cadrul 

facultatii IMST, specializare TCM. Am realizat practica din anul 3 in Belgia, cu 

ajutorul unei burse ERASMUS. 

 

In primul rand, am reusit sa imi gasesc firma unde am realizat si stagiul de 

practica, aceasta aflandu-se in tara Belgia. Am asteptat cu nerabdare sa incep 

practica dar in acelasi timp eram emotionat, deoarece nu stiam cum o sa fie sa 

locuiesti intr-o alta tara, sa comunici cu persone ce vorbesc alta limba fata de tine, 

dar am zis ca o sa ma acomodez  repede pentru ca sunt o peroana destul de 

comunicativa . 

 

 

 

Cand am ajuns in Belgia prima mea impresie  a fost de fata de clima diferita, era 

destul de frig fata de tara noastra. Intre timp am inceput si practica  si am facut 

cunostinta cu tutorele meu DAVID Adrian, care pe parcursul practicii m-a instruit 

si m-a invatat numeroase lucruri legate de mecanica. 

 



 

Practica am desfasurat-o,in perioada 19.06.2017-28.08.2017. 

In aceasta perioada m-am dedicat foarte mult, pentru ca am vrut sa invat 

numeroase lucruri legate de mecanica si  sa vad cum este sa realizezi practica intr-o 

tara straina.  

 

 

De fiecare data am fost foarte punctual, asta fiind firea mea si de asemenea foarte 

atent la fiecare detaliu pe care mil explica tutorele, toate notiunile tehnice punandu-

le in practica. 

Am reusit sa imi dezvolt gandirea, sa comunic cu colegii de munca, sa iau singur  

unele decizii, sa imi pastrez calmul in cazuri extreme si de asemenea mi-am 

dezvoltat vocabularul in limba engleza, invatand destul de bine termenii tehnici din 

aceasta. 

 



De fiecare data am invatat ceva nou si am fost pus sa si practic ceea ce invat si stiu 

‘’teoretic’’, astfel am putut sa observ ca fara teoria ce o cunosteam fie de la 

facultate fie de la turore nu pot realiza nimic practic. 

In al doilea rand, am reusit sa ma mobilizez si din punct de vedere financiar 

datorita  bursei ERASMUS oferite de facultate, ce m-a ajutat sa imi platesc 

mancarea si cazarea. Fiind o tara straina preturile difera fata de tara 

noastra,Romania, cat si gusturile oamenilor din Belgia, dar spre deosebire de restul 

tarilor, in Belgia este cea mai buna ciocolata din lume. 

 

In concluzie, experienta mea in Belgia ca si student a fost una extraordinara si cu 

reusite. Am invatat multe lucruri la practica, am invatat sa comunic cu oameni cu 

nationalitati diferite, sa vorbesc mai fluent limba engleza, sa pot lua de unul singur 

decizii, sa fiu creativ si sa ma descurc intr-o tara straina. 

 

 


