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Descriere universitate

Universitatea din Muntenegru se află în capitala țării, Podgorica, iar facultatea la care am
studiat este situată în orășelul Kotor, cunoscut ca fiind cel mai scump din țară.

Este o clădire de mici dimensiuni, cu o cafenea foarte drăguț decorată în stil marinăresc cu
prețuri accesibile și un xerox unde va puteți face copii necesare conta cost.

Este situată la 20 minute de mers pe jos față de centrul vechi și împrejmuită de diverse
cafenele și terase în vecinatatea apei.



Universitatea din Muntenegru și Facultatea
Maritima din Kotor



Modul de predare și note obținute

▪ Orele au fost ținute impreună cu studenții din Muntenegru, limba
predominanta din timpul orelor de curs/seminar fiind muntenegreană. Am
primit materiale în engleză de la profesori.

▪ Stilul de predare la facultate, din cate am reușit să experimentăm, avand în
vedere pandemia, este asemenea celui din țară.

▪ În timpul măsurilor de distanțare orele au fost susținute online, similar celor
din Romania, avand diverse sarcini de trimis prin mail (incluzand cateva
eseuri de 20-30 pagini), conferințe online, teste online.

▪ Notele au fost destul de satisfăcătoare.



Cazare

▪ Există un camin in Kotor, în care nu am avut loc, amplasat la 15 min. de mers pe jos
distanță față de facultate. Cazarea acestuia costa 6-7 euro pe lună. Acesta contine camere
de două persoane cu baie pe palier, sau apartamente de cate 2 camere.

▪ Initial am locuit intr-un hostel, 4 persoane intr-o cameră mică cu baie la comun (atat
pentru barbati cat și pentru femei) cu alte 10 persoane, prețul fiind de 100 euro/pers.

▪ Apartamentul în care am locuit, costa 150 euro de persoană cu tot cu utilități, avand o
camera si un living, condițiile fiind bune. Distanța față de facultate a fost de aproximativ 5
minute de mers pe jos.

▪ Acestea sunt prețurile cele mai scăzute pe care le-am găsit.



Cazare hostel



Cantină

▪ Mancarea la cantină este destul de bună, majoritatea felurilor fiind
compuse din cartofi și carne.

▪ Costul cantinei este destul de redus. Inițial trebuie făcut un token
care costă 10€.

▪ După toate aceste proceduri, prețul lunar a fost de circa 23 €.



La cantină



Feluri de mancare



Prețuri și magazine

▪ Dobrota, zona în care am fost cazate, a fost acceptabilă
din punct de vedere al costurilor atat la marketurile Idea,
Aroma, cat și mall-ul Kamelia.

▪ Paine: 0.5 €-1€

▪ Apa: 0.4€- 2€

▪ Țigări: 2€- 5€

▪ La aproximativ 1km - "The Old Town", care era atat
monument istoric, cat si atracție turistică, deci și prețurile
erau pe masură.

▪ Magazinele vestimentare ridicau insa ștacheta.



Timpul liber: activități și locuri de vizitat

➢ Activități : drumeții montane , excursii cu barca , se pot închiria : biciclete , caiace , yole ;

➢ Cand vine vorba de locuri de vizitat , Muntenegru este o comoara balcanică.

➢ Orasul Kotor (orașul gazdă) a coborât o ancoră între munții gri și mare și și-a ascuns viața în spatele

ramurilor înalte și largi. Parapetul sau pare sa fi fost tentacule de piatra care crestau etern de-a lungul

colinei, pana la vechea fortareata care invaluie muntele. Este un oraș dramatic în care prezentul trăiește în

labirintul bisericilor medievale, catedrale, palate venețiene și stâlpi. Kotor este format din contraste –

piețele vechi cu cafenele moderne, sunetele serenadei si muzicii live, ecoul pașilor de pe aleile înguste de

piatră de piatră ,dar si fiordurile din Golful Kotor.

➢ La cativa kilometrii de Kotor , se afla orasul Perast , asa numitul ”Veneția din Kotor Bay”; Cum privesti de pe

malul Perastului , se pot observa 2 insulite , pe care se odihnesc 2 biserici :Gospa od Škrpjela ( “Fecioara

noastră de pe stâncă”) este o insula construita artificial ( singura construita ”de om” din Marea Adriatica).

Cea de-a doua insula se numeste St. George , dar aceasta fiind inundata de vegetatie.



➢ La aproximativ 15 km de orașul gazdă, se află orașul Tivat, care este cel mai tânăr oraș din Golful Boka. Marea
pe o parte și Muntele Vrmac pe cealaltă. Orașul a fost transformat dintr-o bază navală într-
una dintre cele mai luxoase stațiuni de yachting din Marea Mediterană, acesta fiind proiectat după porturile
din Dubai. Deși o mare parte din Tivat este modernă și plină de farmec, puteți găsi urme de istorie aici -
Renașterea Casă de vară Buca în centrul orașului, Ostrvo Cvijeca cu monumente sacre, Gornja Lastva, nucleul
vechi, plaja magnifică de la Plavi Horizonti și insula Sv. Nikola.

➢ La aproximativ 25 km de Tivat se afla orasul Budva , asa numitul ”Miami-ul din Muntenegru”. Orașul vechi
este marcă comercială a Budvei. Este ridicată pe insula, care era conectată cu pământul printr-o acoperire
nisipoasă și astfel a ajuns într-o peninsulă. Când vizitați prima dată orașul vechi Budva, poate veți crede că vă
aflați într-un labirint, din cauza străzilor împletite, a piețelor, a balcoanelor și a turnurilor de la sfârșitul
secolului mijlociu. Acestă stațiune are cea mai mare plajă de pe litoralul muntenegrean.

➢ În continuarea litoralului , pana la granita cu Albania , se afla orașele: Sveti Stefan, Bar , Ulcinj.



Excursie Kotor-Our Lady of the Rocks-
Blue Cave



Drumeție pe munte



Porto Montenegro



Integrare socială și culturală

▪ Bay of Kotor este o zona dezvoltata din punct de vedere turistic,
cu alte cuvinte, nu a fost o problemă de comunicare între oameni
de natonalități și culturi diferite. Se vorbea destul de bine limba
engleză chiar și de oamenii mai în varstă, populația fiind foarte
deschisă, prietenoasă și săritoare.

▪ Paștele în afara Romaniei a fost inedit. Am primit ajutor atat din
partea vecinlor de bloc, cat și din partea
proprietarei apartamentului.



Tradiții peste hotare



Întalnire cu alți studenți Erasmus+

Universitatea gazda a oganizat o intalnire cu toți participanții din cadrul programului
Erasmus+. Cu ocazia asta am avut oportunitatea să interacționăm cu studenți din
alte țări, precum: Turcia, Polonia, Portugalia , Lituania, Bulgaria și chiar Romania.



Pentru orice informație, nu ezitați să ne cereți 
ajutorul, atat noua, cat și biroului Erasmus+. 

Vă mulțumim!


