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Fiind o studentă săritoare și deschisă, într-o zi normală de facultate mi s-a cerut un mic serviciu și anume, să povestesc puțin despre 
experiența pe care am trăit-o prin intermediul programului Erasmus. Inițial mi s-a parut o idee foarte bună și am fost de asemenea 
încântată să iau parte la o asemenea poveste, fiindcă mă viza în mod direct. Apoi, am realizat faptul ca nu a fost doar o simplă experiență, 
poate ăsta nu e cuvântul potrivit și că nu pot relata ce am trait acolo într-o “mică povestioară”, fiind conștientă de faptul că aș putea scrie 
o carte cu tot ce a fost acolo și mai ales, amintirile pe care încă le am și le voi avea veșnic.
Vi s-a întamplat vreodată să vă treziți într-o zi normală și să spuneți: “Eu vara asta vreau să traiesc ceva nemaiauzit, nemaivăzut, simțind 
cu adevărat că vreau să fac ceva ce poate 1 din 10 oameni ar putea trăi vreodată”? La mine exact așa a fost! Am aruncat o privire pe 
micile reclame de prin facultate în legătură cu mobilitatea de practică pe o insulă. Am început să investighez temeinic ce e cu această 
știre și am spus că nu pot rata o astfel de aventură. Eram hotărâtă 100% că trebuie să plec în vara lui 2015, chiar în primul an de facultate 
pe insula Samos, Grecia. 
Pentru o persoană ca mine căreia îi plac foarte mult lucrurile noi, a fost o provocare în adevăratul sens al cuvantului. Am pornit în această 
aventură cu speranța că va fi șansa vieții mele de a-mi depași limitele, de a nu ști cu exactitate ce mă va aștepta acolo, inițial gândindu-
mă că nu mă va opri nimeni și nimic să mă înscriu în acest proiect, chiar și singură m-aș fi dus, doar că... pe parcurs, au apărut alte 3 
persoane, unul din băieți fiindu-mi prieten și coleg iar ceilalți doi, ajungând să îmi fie buni prieteni pe parcurs, mai exact, am câștigat 3 
oameni deosebiți în viata mea, pe care nu i-aș fi cunoscut niciodată în alte împrejurări. Ajunsesem să cred că principalul lucru de bază 
al acestui proiect este faptul că leagă oamenii, se leagă prietenii, chiar pe viață pot spune iar asta fiind mai presus decât vizitarea unei 
noi țări, a unei noi culturi. 
Lăsând toate lucrurile organizatorice și structurale, ajunși acolo ne-am dat seama că suntem într-o cu totul altă lume, oameni diferiți, 
culturi diferite, locuri unice, superbe, provocări noi dar și șansa de practică într-un institut destul de cunoscut în acea zonă. Ne-am făcut 
prieteni noi din toată lumea, am făcut excursii pe toată insula, fiind captivați de locurile superbe de acolo, peisajele magnifice dar am 
fost surprinși în mod special de ospitalitatea locuitorilor de acolo. Modul de lucru era unul relaxant, nicidecum stresant, a decurs totul 
exact ca în filme, aș fi trăit acolo toată viața mea. 
Ce să zic?! Trebuie să recunosc că m-am simțit o norocoasă pentru faptul că am avut oportunitatea să experimentez așa ceva dar cel mai 
important lucru este că: oportunitățile există la orice colţ, însă... important e să le vedem, să profităm de ele, dacă ni se oferă și dacă nu 
știm cum să ne legăm de ele, este dezamăgitor. 
Care ar fi deznodământul? 



Profitaţi de orice șansă oferită, trăiți experiența Erasmus fiindcă merită din orice punct de vedere, te schimbă ca om, vezi viața altfel, 
te întorci cu o altă viziune asupra vieții, a oamenilor, ești mai deschis și mai nonconformist. Consider că orice om trebuie să trăiască 
cel puțin 2 luni într-o altfel de lume, necunoscută de oricine. Pentru cei care sunt indeciși, faceți asta fiindcă o să regretați mai târziu, 
vă spun cât se poate de sincer că mulți oameni pe care îi cunosc regretă deja, după doar 2 ani. Nu gândiți prea mult în astfel de cazuri!


