
Experiența Erasmus+ în Varna, Bulgaria

Elevi participanți: 

• Dobrin Gabriel-Augustin

• Gramă Dragoș Ștefan

• Hocică Nicolae Marian



Poziționarea facultății

Academia Navală Nikola I. Vaptsarov ( Никола Й Вапцаров ) se află în 

Varna, Bulgaria pe strada Vasil Drumev nr. 73.

Această universitate se află la o distanță de aproximativ 160 km față de 

Constanța.



Istoria universității

Academia navală Nikola I. Vaptsarov este cea mai veche unitate de 

învățământ superior din Bulgaria datând din 1881. In istoria sa, această Universitate 

și-a căpătat titlul ca fiind cel mai renumit centru de pregătire a flotei comerciale din 

țară.

Această unitate poate pregătii, atât studeți militari cât și civili după următorul

plan de educație:

• Din punct de vedere militar: 1. Navigație; 2. Inginerie electromecanică; 

3.Telecomunicații.

• Din punct de vedere civil: 1. Universitate ( profil: Navigație și Inginerie ).

2. Masterat ( profil: Navigație, Inginerie Mecanică

Port management, Logistic, Inginerie Electrică)

3. Doctorat ( profil: Securitate Națională, Știință

Militară, Comunicare si echipamente,  Psihologie

și Administrație și Management)



Desfășurarea cursurilor

• Programa facultății se bazează pe studiul individual și activitatea efectuată la

în timpul laboratoarelor. 

• După efectuarea fiecărui laborator trebuia efectuată o temă de casă care

conținea un mic rezumat cu scheme (care trebuiau făcute in timpul cursului) al

subiectului abordat.

• Un mic dezavantaj ar fi ca noi susțineam cursuri din mai mulți ani,

cum ar fi 5 cursuri din anul II, 2 din anul III și unul din anul IV. Acest lucru 

ne-a făcut să neglijăm anumite materii considerate „mai puțin importante”, dar 

ne-am descurcat cu succes chiar și cu această problemă.

• Cursurile se susțineau in limba engleză, iar noi studiam împreună cu elevi din

Grecia. Această universitate deține programe de studiu și pentru străini în limba

Engleză.



Laboratoare și simulatoare

NANV prezintă numeroase 

laboratoare și simulatoare. 

Laboratoarele sunt dotate cu 

machete, dar si materiale didactice 

funcționabile, pe care am avut și ocazia

să le punem în funcțiune cu ajutorul

cunoștințelor dobândite la cursuri.

Simulatoarele imită la o scară

foarte realistică camera de comandă 

din sala motoarelor. Prin intermediul 

acestor simulatoare am avut ocazia să

vedem cum se pornește un diesel 

generator, sistemul de aerisire/răcire, etc.



Cazarea

Din punct de vedere al cazării, noi am ales să fim cazați în căminul din 

interiorul universității. Fiind trei persoane plecate cu acest program am decis să

ocupăm o singură cameră, iar prețul per persoană a fost de 144 BGN, echivalentul 

la 77 euro pe lună. Acest cămin prezintă camere pentru studenți, dar și  pentru 

cadre didactice.

Cameră studenți

Cameră cadre didacticeExterior clădire



Sală de fitness

În interiorul acestui campus se poate găsi exact in aceeași clădire cu căminul,

doar că la subsol, o sală de fitness. Prețul pe lună al abonamentului este de 18 BGN, 

aproximativ 9 EURO, doar că această sumă de 18 BGN se plătește prima dată pentru

eliberarea carnetului de acces al acestei săli, ulterior se achită doar o taxă de 8 BGN,

pe lună. Această sală este foarte bine dotată, având echipamente noi.



Transport

Noi am preferat să mergem cu mașina personală până în Varna deoarece se

află la doar 160km distanță față de Constanța. Aceasta a fost o decizie personală 

deoarece este mai convenabil pentru că putem transporta orice dorim fără a ne limita.

Taxele pe care am fost nevoiți să le achităm au fost pentru vinietă în România ( 7 zile –

3 euro, 30 zile – 7 euro, 90 zile – 13 euro, iar pentru 12 luni este 28 euro), Bulgaria (7 

zile – 15 leva/7,5 euro, 30 zile – 30 leva/15 euro, 90 zile – 54 leva/27 euro, iar pentru 

12 luni – 97 leva/43,5 euro) și bineînțeles benzina consumată, noi mergând cu o

mașină care consumă ~ 7 l/100km dintr-un plin de 45 litrii făceam ~500km (255 lei). 

Durata călătoriei fiind cuprinsă între 2 ore 30 min – 3 ore circulând regulamentar.



Alimentație

În camerele din cămin nu există o bucătărie sau un oficiu unde se putea gătii,

deci am fost nevoiți să mergem și să mâncăm undeva, de preferat la o autoservire.

În interiorul universității există o cantină care este deschisă de la ora 10:00 până

la 14:00. Pentru a servi cina noi preferam să mergem până la Grand Mall Varna care se

află la 5km față de locul în care am fost cazați, dar mai existau și zile în care preferam 

să mergem la Bila și să cumpărăm mâncare de la autoservire. Din punctul nostru de 

vedere cu 20 leva poți să mănânci mai mult decât decent intr-o zi.

Cantina din interior

Preț: 7 leva Preț: 8,30 leva



Puncte turistice

1. Cetatea Ovech (Овеч)

Aceasta se află în orășelul Provadia situat între Shumen și Varna.

Aceasta datează din anul 4200-4700 î.Hr. Prețul întrării este de numai 2 leva

pentru adulți și 1 leva pentru copii.



2. Plaja din Varna

Plaja se află la mai puțin de 2km față de Academia Navală Nikola Vaptsarov,

dar pentru a putea ajunge acolo trebuie să trecem printr-un parc imens denumit

„Grădina Mării” care are și un parc zoo. Prețul biletului de intrare în parcul Zoo este 

de numai 4 leva pentru adulți și 2 leva pentru studenți/copii. 



3. Hotel Cherno More

Acest hotel se află la 700m de centrul orașului, iar la etajul 15 are un bar

care este înconjurat 360* cu geam. Este un loc perfect pentru a bea o cafea în timp ce

vezi în panoramă orașul Varna, relaxându-te.



Părere personală

Din punctul nostru de vedere, a fost o experiență foarte frumoasă din care

am învățat cum să ne descurcăm singuri printre străini, să legăm prietenii cu persoane

care vorbesc o limbă străină și să ne calculăm cheltuielile pentru a ne descurca cu 

banii primiți.  Prin acest schimb de experiență ne-am îmbunătățit și cunoștințele din

punct de vedere profesional dar și nivelul actual al limbii engleză. 

Încă din prima zi am fost primiți cu cadouri din partea biroului Erasmus NVNA.



Date de contact

• Dobrin Gabriel-Augustin

email: augustin2008dobrinaugustin@gmail.com

• Gramă Dragoș Ștefan

email: dragos.grama13@gmail.com

• Hocică Nicolae Marian

email: marianhocica@yahoo.com

mailto:augustin2008dobrinaugustin@gmail.com
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mailto:marianhocica@yahoo.com


Încheiere

Sincere mulțumiri birourilor ANMB Eramsus și NVNA Erasmus pentru șansa acordată.

Ne-ați oferit o experiență de neuitat!


