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Cum a început totul ?

Tot auzeam lucruri încântătoare despre programul Erasmus , facultatea era plină de poze și anunțuri legate 

de acest proiect . Toți studenții erau incantați când se întorceau din diferite mobilități . 

Eram foarte nerăbdător sa-mi se ivească și mie o asemenea oferta , eram abia anul 1 , la sfârșitul acestuia 

m-am înscris , am susținut examenul in limba engleză , am obținut o nota de trecere ( eram la un nivel 

foarte scăzut ) iar mai apoi am aflat unde voi pleca , am optat pentru o țara cât mai aproape de casa , 

Bulgaria .

După vacanța de vara , împreuna cu colegii mei și la îndrumarea domnului coordonator Marius Cucu , am 

părăsit plin de entuziasm țara . Acolo am fost primiți călduros de către coordonatoarea Seher , o doamnă 

deosebită , dispusă mereu sa te ajute indiferent de situație . Am avut de ales între o cazare privată sau la 

unul dintre cele mai bune cămine  din campus . Camera era alcătuită din 3 paturi,  mobilier , balcon spațios 

, baie proprie , toate in stare foarte bună . Am ales căminul , datorită diferenței de preț . Căminul avea 8 

etaje , dispunea de lift , săli special amenajate pentru masini de spălat și gătit , pe fiecare etaj .



Totul despre costuri si beneficii

– Căminul – 75 leva 

– Utilitățile – 15 leva 

– Wireless – 8 leva

– Cartela VIVA (8GB) – 8 leva 

– O masa la restaurant – 10 /15 leva 

– O masa la cantina – 3/5 leva 

– Despre transport nu pot spune nimic 

deoarece am dispus de mașina proprie .

• Restaurant in incinta campusului
• Sala de Fitness gratuit
• Teren și Sala de sport gratuit 
• Campusul este înconjurat de 

magazine și supermarketuri 
• Loc de parcare 

! Toate costurile menționate 
sunt de persoană



Ședință privind disciplina și curățenia pe etajul nostru 



Noi Prieteni 
Diferite naționalități , aceleași oportunități 



Practică in laboratoare bine dotate cu profesori foarte pregătiți și înțelegători .
Plimbare in centrul Ruse , mereu interesant și relaxant 
Plimbare in Sofia , capitala Bulgariei , un oraș deosebit încărcat de cultură



1.Centrul Ruse , Teatrul "Sava Ognyanov” 
2.Universitatea , clădirea veche  
3.Căminul 



Concluzie 

– O aventura , o experiență , o lecție și cel mai sigur o amintire deosebită

– Toți am obținut rezultate foarte bune , examenele au fost destul de dificile 

– Stăpânim mult mai bine limba engleză , utilizând-o zilnic 

– Am cunoscut oameni minunați și am fost tratați așa cum se cuvine 

– Am vizitat mai multe orașe in Bulgaria , frumoasă țară 

– Sfătuim pe toată lumea sa participe la asemenea proiecte  

– Suntem foarte bucuroși ca am avut această oportunitate 
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