Sunt Petru Scutelnicu, student in anul II
la specializarea Industrial Engineering. Va
impartasesc in cele ce urmeaza experienta mea in
urma mobilitatii Erasmus.
Mobilitatea de studiu Erasmus a fost prima
mea iesire din tara. Dupa experienta traita sunt
hotarat sa nu fie singura mobilitate. La inceput am
fost neincrezator, dar apoi am realizat ca este o
sansa unica si nu ar trebui sa o pierd. La finalul
mobilitatii, ma bucur nespus de mult ca am luat aceasta decizie si mi-as fi dorit sa dureze mai
mult. Consider ca aceasta experienta ar trebui sa fie traita de majoritatea studentilor. Pentru
mine, a insemnat mult din toate punctele de vedere, dar cel mai important, asa cum si alti
studenti internationali au confirmat, perioada de studiu Erasmus+ m-a ajutat sa ma cunososc
mai bine si totodata sa ma maturizez.
Am plecat pe 17 septembrie 2017 spre Porto (un zbor direct la Lisabona iar apoi un
autocar spre Porto; in total un drum de aproximativ 8 ore) fara niciun regret, desi familia si
majoritatea prietenilor nu prea au fost de acord, avand o gandire diferita inca de la inceput.
Foarte entuziasmat mi-am creat asteptari cu privire la experienta de acolo; ca rezultat pot
confirma ca mi-am invatat lectia. Am ajuns noaptea tarziu, m-am instalat in camera, destul de
spatioasa, cu strictul necesar: un dulap mic sa pun hainele, un birou cu lampa, o masuta langa
pat, un cadru metalic cu o saltea, intr-o casa mica cu o gradina, undeva la 10 minute maxim de
mers pana la facultate. Dimineata am ramas impresionat de gradina, unde aveam propriul
portocal si lamai plus multe alte flori pe care nu le vazusem niciodata in mediul lor natural.
Ajuns acolo, urmatoarea zi, am descoperit un orasel micut, unele case vechi, altele noi,
dar ingrijite si colorate. Curat, cu oameni foarte draguti, cu bun simt, cu traditii; simplitatea
lor m-a impresionat foarte mult. Nu ma asteptam sa gasesc asa multi vorbitori de engleza
printre localnici, pana si in magazinele mici, supermarketuri sau restaurante.

Anul universitar incepuse pe 11 septembrie 2017, dar pentru ca nu primisem inca
acceptul de la universitate am amanat zborul o saptamana. Luni am fost pentru prima data la
facultate, unde am ramas impresionat de numarul mare de studenti si de facilitati: o cladire
mare, moderna, cu mai multe anexe pentru fiecare specialitate plus o biblioteca. Biblioteca era
ceea ce trebuia pentru a invata in liniste si fara prea mult efort. Aveam la dispozitie
computere, posibilitatea de a alege cartea singur ; mi-a placut senzatia pe care o ai cand te poti
plimba de voie intr-o biblioteca mare, printre rafturi, sa rasfoiesti oricare carte si apoi sa te
asezi undeva confortabil sa citesti sau sa te uiti si la un film dintre multiplele colectii.
Primul contact cu profesorii a fost placut ; acestia eraau dispusi sa te ajute si sa iti
ofere timpul lor. In primul semestru, un profesor de la un curs de informatica, a fost dispus sa
ma ajute pe mine si pe colega mea, Bianca, saptamanal cu o sedinta personalizata, in care ne
explica orice nelamurire aveam la curs. Uneori depasea 2 ore, ceea ce m-a uimit; am observat
ca timpul, mai ales in cazul unui profesor este pretios, iar el a ales sa isi dedice pana la 3 ore
saptamanal pentru a ne facilita intelegerea cunostintelor. Alt profesor, desi nu era obligat, a
ales sa predea cursul in Limba Engleza, pentru ca noi sa putem intelege.
In prima zi am fost mai intai la biroul Cooperation Division pentru a stabili care sunt
pasii urmatori; am primit o foaie cu toti coordonatorii de curs (facultate, nume si date de
contact) pentru fiecare facultate (trebuie primit acceptul lor pentru a te putea inscrie la un curs
din facultatea respectiva), precum si o harta a facultatii pentru orientare. Apoi am fost la o
intalnire la Rectorat pentru inregistrare in cadrul Facultatii; acolo am avut parte de o
prezentare cu toate indicatiile ce ne pot fi de folos, am primit o cartela SIM, un kit de bun
venit ce consta intr-un tricou cu Universitatea plus harti, agende, stickere etc. La aceeasi
intalnire ESN (Erasmus Student Network) Porto ne-au prezentat activitatile care se vor
desfasura si pasii de urmat pentru a putea participa.
In primul semestru am luat parte la cateva activitati cu ESN Porto. Initital am fost
timid, dar apoi m-am relaxat si m-am adaptat la noua viata Erasmus. Au fost diverse petreceri,
la care te puteai distra impreuna cu noi prieteni internationali, s-au organizat excursii in jurul
orasului sau diverse concursuri/activitati in oras. Pana sa particip la activatile ESN am iesit in
oras noaptea pentru prima data. Am fost la localul principal, unde se aduna toti studentii
pentru a se distra. Acolo am fost impresionat de numarul mare de persoane in acelasi loc, si
usurinta prin care iti puteai face noi prieteni instantaneu. Am cunoscut persoane provenind din
tari la care nici nu ma gandeam vreodata. A fost o oportunitate uriasa de a putea invata despre
diferite culturi chiar de la sursa. Am realizat ca este total diferit de ceea ce citesti pe internet,
carti, reviste. Mi se pare cel mai bun mod in care poti interactiona cu diverse culturi din lume.
Am intalnit persoane din Australia, Brazilia, Suedia, Lituania, Letonia, Argentina, Peru s.a.
Prin experienta ERASMUS+ am realizat cat de mult inseamna libertatea de a calatori liber in
Europa. Am avut posibilitatea de a vizita multe capitale europene din apropierea Portugaliei.
Din pacate, nu puteam doar calatori pentru ca as fi avut dificultati cu facultatea si am preferat
sa ma axez pe invatat, dar faptul ca am intalnit persoane din diferite tari, m-a facut sa ma simt
super aproape de tara respectiva. Am descoperit multe similaritati, de la obiceiuri pana la
cuvinte si gramatica, intre Romania si alte tari, precum Lituania, Croatia sau Brazilia.
Dupa primul semestru, a trebuit sa imi iau ramas bun de la prietenii care au stat doar
un semestru. A fost emotionant si surprinzator sentimentul de apropiere, ca si cum ne-am fi
cunoscut de-o viata. In al 2-lea semestru la FEUP am schimbat cursurile, acolo unde a fost
necesar. Un nou semestru, persoane noi, care abia au sosit ; mi-am facut prieteni noi si dragi
cu care tin legatura in continuare. Am participat din nou la activitati cu ESN Porto sau cu
Universitatea din Porto. Am participat la un tur istoric organizat de Universitate in Porto,
observand influenta araba asupra culturii si arhitecturii orasului. Am fost suprins de
diversitatea orasului si semnificatiile ornamentelor ; daca acestea initial mi se pareau banale,
acum le stiu povestea si le respect semnificatia.

In cadrul acestei experiente, am reusit sa vizitez de 2 ori orasul Guimaraes, un oras cu
incarcatura istorica, simbolica pentru Portugalia, fiind orasul de unde „s-a nascut” ca tara. Am
mai vizitat Aveiro, i-as spune Venetia din Portugalia, un orasel micut cu un rau si o delta mare
la iesirea in Oceanul Atlantic. Pe rau erau barci cu aspectul traditional al orasului, o forma ce
seamana cu gondola din Venetia, si puteai sa faci un tur al orasului. Din Aveiro, la mai putin
de 1 ora distanta se afla Costa Nova, un orasel micut dar superb, renumit pentru casutele viu
colorate si plajele intinse cu nisip foarte fin. Mi-a placut enorm si imi doresc sa mai merg
acolo. Ce m-a impresionat cel mai mult a fost plaja si apusul la ocean, o senzatie unica. Am
mai vizitat Lisabona, un oras unic, cu multa traditie, si istorie. Am avut sansa sa ascult Fado
live; am vizitat Cabo da Roca, cel mai vestic punct al Europei; Castelul Belem; Manastirea
Jeronimo, o manastire cu traditie si cu un desert minunat creat acolo: Pastel de Belem. O
experinta frumoasa, in final !
In Porto am ales sa ma deplasez mai mult pe jos fiind un oras mic, ce-i drept cu multe
dealuri, deci nu foarte prietenos daca nu iti place sportul. Mi se pare cel mai bun mod de a
descoperi orasul. Uneori plecam de acasa fara sa ma uit pe harta sau sa ma folosesc de
indicatii. La final ma intorceam fara niciun regret si uimit de frumusetea orasului. Vechi, dar
cu incarcatura foarte puternica. Recordul meu a fost de aproximativ 40km mers, impreuna cu
o prietena din Lituania.
Dupa experienta petrecuta acolo, as recomanda o vizita la Plaja Nova da Gaia;
mergand de-a lungul fluviului Duoro (aproximativ 10km dus, dar merita pe deplin); o
degustare de vin de Porto (la una din Crame sau pur si simplu dintr-un supermarket); un apus
la Jardim de Morro; o plimbare pe Podul Luis I la apus, 10 minute de relaxare dimineata in jur
de ora 10 la Ribeira, o plimbare de-a lungul Foz-Matosinhos, iar apoi un apus pe fiecare plaja;
o plimbare cu barca pe Duoro; o vizita la turnul Clerigos; o noapte pe strada Galeria de Paris;
o noapte la Adega Bar (recomand sa fie prima vizita); o vizita in Palacio de Cristal; plus multe
altele.
In semestrul 2, sunt bucuros ca am avut sansa de a participa la doua mari evenimente
din viata studentilor si a orasului. Festivalul Quiema das Fistas (este undeva in Mai si
semnifica sfarsitul de an, cu mare importanta pentru cei care termina facultatea), respectiv
Noaptea de Sao Joao (o noapte magica, toata lumea pe strazi, muzica, petrecand, cu ciocane
de jucarie in mana, toata lumea prietenoasa si prezenta de la copii mici pana la cei mai in
varsta; de neratat fiind spectacolul cu artificii la podul Luis I) .
In cele 2 semestre am luat parte la 10 cursuri in cadrul FEUP (Faculdade de
Engenharia Univesidade do Porto), cursuri alese din Management and Industrial Engineering,
Informatics Engineering and Mining and Geo-Environmental Engineering. Desi am avut parte
de cursuri predate in limba portugheza, profesorii m-au ajutat cu suport plus examen in limba
engleza. Necesita mai multa munca decat normal, dar nu este imposibil. Profesorii apreciaza
foarte mult daca te implici cu adevarat si iti arati interesul pentru curs si timpul oferit de ei
pentru tine.
Pe toata perioada (9 luni jumate) m-am putut descurca cu grantul oferit. Pe chirie am
platit aproximativ 150 Euro/luna plus utilitati, dar nu aveam Internet, Cablu TV si incalzire.
Pe mancare am estimat ca am cheltuit aproximativ 180 Euro lunar, insistand mai mult pe gatit
decat sa ies in oras. Cu restul am putut sa ma distrez si in acelasi timp sa vizitez o mica parte
din Portugalia. Sunt costuri aproximative si difera de la luna la luna. Conteaza foarte mult
cum te organizezi si ce iti doresti.
Ma bucur si nu regret nici o clipa. Imi pare rau totusi, ca nu am experimentat destul in
tot acel timp petrecut. Am ramas uimit si m-am indragostit de ocean si orasul Porto. Inca imi
amintesc fiecare moment petrecut acolo si fiecare noapte petrecuta la facultate invatand
pentru examene. Consider (si sper sa am dreptate) ca m-a ajutat sa ma dezvolt din toate
punctele de vedere, trecand prin situatii care m-au scos din bula de confort si m-au ajutat sa

realizez mai bine ce imi doresc de la viata. Au fost si momente grele, situatii la care a trebuit
sa ma adaptez, dar in final sunt mandru ca am reusit sa le depasesc si nu regret decat ca poate
am fost ajutat in unele momente. Am descoperit ca uneori ajutorul nu este de fapt un ajutor, ci
mai mult un obstacol in dezvoltarea ta.
In final, consider ca ERASMUS+ este cu adevarat o experienta de viata, ce merita
traita si sustinuta pe viitor.

Prima mea poza dupa sosire; Prima mea zi la facultate a fost incarcata cu emotii, dar in
Portocalul din curtea mea.
acelasi timp, un pic de frica fata de noua facultate. Inca si
acum imi amintesc; ma simteam complet dezorientat, fara
ajutor si nu stiam ce sa fac. Apoi faptul ca eram inconjurat de o
mare de studenti, imi transmitea sentimentul ca ma aflam pe
un vas in deriva si tot ce imi doream era sa scap de acolo.

Primii palmieri pe care i-am vazut.
Am ramas impresionat, iar
sentimentul este unic.

Am fost obisnuit cu aspectul unui oras gri, fara culoare.
Casele mici, simple, dar ingrijite si colorate sunt de
admirat.

Cladirea Rectoratului U.P. unde am fost pentru a ma inregistra; practic inregistrarea consta
intr-o sedinta generala, unde esti ajutat cu o prezentare si pasi de urmat, ridici un kit de bun
venit, SIM etc.

In timpul sedintei, o prezentare detaliata a sistemului de
transport Porto.

O prezentare a organizatiei ESN Porto si activitatile care se
vor desfasura

Un mijloc de transport cu istorie,
denumit local „electrico”. Mic, agil si
te miri cum de mai functioneaza.

Celebra „Azulejos” in toata splendoarea pe o biserica veche din centru, zona Bolhao.

Am ramas impresionat de case. Sunt de parere ca au un aspect aparte, cum nu am mai vazut
pana acum. Nu as putea vedea orasul Porto fara acest tip de case, situate pe malul raului
Duoro.

Raul Duoro, unde te puteai relaxa in liniste in unul din miile de locuri de la mal, si in acelasi
timp sa te bucuri de priveliste.

Din centrul orasului, la nu mai mult de 10 minute mers, se afla Podul Dom Luis I. Cel mai
lung din lume la momentul constructiei si inovator in sensul ca este cu punte dubla. Leaga
partea de sus si cea de jos a orasului Porto cu Vila Nova de Gaia. La prima impresie l-as
denumi arta, nu doar un simplu pod. Se incadreaza perfect in peisaj, iar constructia te face sa
te intrebi cum de a fost posibil. Inceput in 1881 si finalizat in 1886, este foarte bine conservat.

Seara este un adevarat spectacol de lumini.

Prima data la ocean. O senzatie unica, si ma bucur nespus de mult ca am avut sansa de a o
trai.

In aceeasi zi am avut primul contact cu persoane din alte tari. Am fost timid la inceput, nu
eram obisnuit cu ideea ca as putea comunica cu cineva strain, dar usor usor, am prins curaj si
mi-am dat seama cat de simplu este.

Tot pentru prima oara am trait un apus la ocean, si am mers aproape 2 ore pe jos. Am ales sa
nu folosesc transportul pentru a descoperi mai mult din orasul unde ma aflam. La final nu am
regretat nimic, poate doar ca am plecat cam tarziu.

Apus la plaja Matosinhos:

Apus pe plaja Foz:

Sunset inside of the city:

Ce mi-a placut foarte mult, au fost diminetile insorite petrecute pe Ribeira, zona de la raul
Duoro.

Dimineata pe Avenida Aliados. (Centru)

Cladirea Primariei Porto

Am participat la un tur istoric in oras, organizat de Rectoratul Universidade de Porto. Pe
parcursul turului, am fost suprins de influentele asupra Portugaliei ca si tara, la nivel cultural
dar si arhitectural. Am mai aflat si despre totemul „mana lui Fatima”, expus in mai multe
variante in cladirea Primariei, dar care se pt gasi si in oras, semn ca oamenii inca pastreaza
traditia, sau superstitia.

Modele autentice de Azulejos

s
Am incercat desertul principal din Portugalia, cu o reteta din timpuri, de la calugari: Pastel de
Nata

LA FACULTATE
A fost o experienta de neuitat din toate punctele de vedere. Nopti albe petrecute in Sali de
studiu, nenumarate examene sau teste, iar la final fara nici un regret. Cred ca atmosfera este
unica, pentru mine asa a fost.

Vedere din Facultate:

Vedere noaptea:

Prima mea seara in oras a fost la principalul local, unde am ramas foarte surprins de
atmosfera. O multime de studenti, Erasmus, portughezi, sau chiar turisti, toti la un loc in aer
liber si vorbind, toti prietenosi. Mi s-a parut cel mai usor mod de a iti face prieteni noi.

... Cu prietenii mei din Brazilia, la o petrecere ESN Porto :

A FOST O SEARA LUNGA SI DE NEUITAT.

