
UN GÂND PENTRU ERASMUS…
Ana BARBU

Bursier Erasmus la Universitatea Camilo Jose Cela, Madrid, Spania

În copilărie, imaginația ne era suficientă pentru a călătorii către cele mai îndepărtate tărâmuri, pentru a descoperi locuri mirifice, 
personaje fantastice, fără a cunoaște teama de nou, fără a cunoaște problemele unei astfel de călătorii. Închideam ochii și visam. 
Eu am închis ochii și am visat. Am visat să călătoresc spre țări necunoscute mie; am visat să cunosc mai mult decât ceea ce îmi fusese 
dat să cunosc; am visat că îmi deschid ochii, mintea și inima în fața necunoscutului și că necunoscutul nu mă sperie, din contră, mă ajută 
să evoluez. 
Și am deschis ochii, mi-am deschis mintea și mi-am deschis inima. Și am cunoscut programul Erasmus. 
Când am aflat de acest program, am crezut că visez. Încă mai cred că în ultimele 10 luni am visat. Erasmus a fost acel vis ce, dintr-o dată, 
se face realitate; a fost acel ceva ce crezi că este imposibil dar, dintr-o dată, este posibil. A fost pasul pe care trebuia să îl fac în viață. A 
fost visul meu cel mai ascuns devenit realitate.
Nu mi-ar ajunge toate cuvintele din lume pentru a descrie experiența trăita ca beneficiar al unei burse Erasmus. 
Am avut posibilitatea reală, și nu doar în imaginația mea, de a călători către o țară necunoscută, de a cunoaște o altă cultură, de a 
cunoaște oameni noi pe care îi credeam a fi diferiți de mine dar care, în final, mi-am dat seama că sunt exact ca mine. 
Am ajuns să petrec 10 luni minunate într-o universitate din Madrid, având acces la un sistem educațional diferit, putând experimenta o 
abordare diferită a studiilor, lucru ce m-a făcut să am o viziune mai amplă față de ceea ce reprezintă educația.
Am avut șansa să cunosc oameni extraordinari, profesori și colegi minunați ce m-au primit cu multă căldură și mi-au oferit sprijinul și 
ajutorul lor în tot ceea ce am avut nevoie. Cu ajutorul profesorilor și al colegilor am reușit să depășesc emoțiile de la început, teama de 
nou și necunoscut și m-am putut bucura de o experiență de neuitat alături de ei. 
Odată ajunsă acolo mi s-au deschis noi porți, noi orizonturi ce m-au făcut să doresc ca timpul să se oprească, ca această experiență să 
nu se termine niciodată. Spania este o țară cu o cultură bogată și foarte complexă iar eu, pentru zece luni, am putut face parte din ea, am 
putut cunoaște îndeaproape cultura și mentalitatea locuitorilor acestei țări. 
Am legat prietenii ce vor dura toată viața, am putut participa în activități de voluntariat alături de persoane minunate ce m-au primit cu 
multă căldură și mi-au oferit înțelegere și dragoste ca unei persoane pe care ar fi cunoscut-o dintotdeauna. 
Pentru mine, experiența Erasmus a fost una ce nu o voi uita niciodată. A fost momentul ce mi-a schimbat viața și continuă să mi-o 
schimbe. A fost ceea ce trebuia să fie pentru a mă cunoaște mai bine, pentru a decide următorii pași pe care îi am de făcut în viață.
Este o experiență pe care fiecare dintre noi, dacă avem ocazia, trebuie să o trăim. Trebuie să deschidem ochii, să ne deschidem mintea 
și inima către necunoscut și să nu ne fie teamă de el, pentru că s-ar putea să ne schimbe viața în atât de bine încât ne vom întreba de ce 



nu am făcut-o mai înainte. Nu trebuie să ne limităm la ceea ce cunoaștem și la ceea ce am învățat.Trebuie să visăm. Trebuie să ne 
imaginăm și să ne dorim mai mult. Să ne dorim să cunoaștem fiecare colț din lumea aceasta. Să ne dorim să ieșim din carapacea noastră 
și să mergem să descoperim tot ceea ce există în această lume. 
Bursa Erasmus ne oferă acea șansă de a ne depăși limitele, de a explora necunoscutul, ne oferă posibilitatea de a face acel pas decisiv 
în viețile noastre. Este un punct de plecare pentru viitorul nostru, pentru dezvoltatea noastră atât profesională dar, mai ales, personală. 
Deși este o decizie personală, mi-ar plăcea să știu că tot mai mulți tineri studenți profită de beneficiile unei asemenea burse, ale unei 
asemenea experiențe. 
Închideți ochii și visați. Iar când îi veți deschide, veți descoperi Bursa Erasmus+ și, cu siguranță, va fi visul vostru făcut realitate.


