
          Once Erasmus, forever Erasmus 

 

Salut!! Ma numesc Mihail Alexandru, sunt student la IMST, 

specializarea robotica, actual an 3 si am fost plecat cu o mobilitate 

ERASMUS in Grecia, Patras.  Durata mobilitatii a fost de 9 luni, deci un 

intreg an universitar.  

Auzeam colegi care doreau sa plece cu o mobilitate Erasmus si vorbeau 

despre asta. Nu am stat foarte mult pe ganduri, pur si simplu am zis ca vreau 

sa merg si eu!!! Impreuna cu colegul meu Burtoiu Mircea am decis sa mergem 

in Grecia, o tara care are foarte mult de oferit.  

Am aplicat pentru doua semestre, am fost acceptati iar la sfarsitul 

lunii septembrie ne-am inceput aventura. 

 In Grecia am ajuns cu masina, parcurgand 1200 de kilometrii din 

Bucuresti pana in Patras. Drumul a fost lung si obositor dar a meritat. O alta 

alternative este avionul. Daca sunteti atenti la pretul biletelor puteti gasi la 

Ryanair bilete dus intors, Atena-Bucuresti cu 40 euro. Din aeroport ajungeti 

in Patras cu trenul, pretul biletului fiind de 15 euro.   Ne-am cazat intr-un 

studio in apropierea universitatii. De asemenea, studentilor  li se pune la 

dispozitie de catre universitate un camin privat, in care stau doar studentii 

Erasmus. Ajunsi cu cateva zile inaintea inceperii anului universitar am decis 

sa vizitam imprejurimile.  

http://www.euronews.com/2015/04/13/once-erasmus-forever-erasmus


Patras este al treilea oras ca marime din Grecia, iar podul este un 

element distinctiv al acestui oras.  

Am inceput anul universitar prin definitivarea cursurilor. Profesorii ne-

au ajutat ori de cate ori am avut nevoie. Cursurile nu difera foarte mult de 

cele din Romania, singura diferenta fiind limba de predare. Cursurile au fost 

in engleza iar notarea s-a realizat pe baza proiectelor la care lucram 

individual sau pe echipe. 

 Distractia este ceva 

de care nu o sa duceti 

lipsa. Patra gazduieste cel 

mai important carnival din 

tara. Carele alegorice si 

oamenii costumati vor 

umple centrul orasului. De 

asemenea ESN va organiza 

excursii, petreceri si iesiri 

foarte des, pentru a va 

acomoda cu orasul si pentru a vizita cele mai frumoase locuri din Grecia.  

 Preturile sunt capitol extrem de important pentru orice student care 

doreste sa studieze in strainatate. Tinand cont de situatia financiara actuala 

a Greciei, preturile sunt putin mai mari ca cele din Romania. Daca esti atent 

la cheltuieli, banii o sa-ti ajunga mai mult ca sigur, mai ales ca universitatea 

iti ofera mancare gratis la cantina. Totusi, daca vrei sa vizitezi, sa pleci in 

toate excursiile organizate , va trebui sa scoti ani din buzunar.   

 Daca va place soarele, marea, cu siguranta o sa va placa sa va distrati 

cu noii prieteni. Ajunsi intr-o tara straina, cu totii vrem sa ne facem prieteni 

cu care sa conversam si sa ne distram. Prieteniile nu o sa intarzie sa apara. 

Sunt studentii veniti de peste tot: Germania, Polonia, Italia, Turcia, Cehia, 

Bulgaria, India dar si Romania.  



In incheiere, recomand 

mobilitatea Erasmus,  deoarece 

este ceva unic. Va veti intoarce in 

tara cu o experienta pe care nu o 

veti uita nici peste ani si cu 

siguranta nu aveti nimic de 

pierdut, ci doar de castigar.  


