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Despre 
Universitatea din 

Muntenegru,
Facultatea de 
Studii Maritime

• Universitatea din 
Muntenegru (UCG) este 
situată în capitala tării, 
Podgorița, ce se află la o 
distanță de aproximativ 85 
km de facultatea la care am 
studiat, Facultatea de Studii 
Maritime (PFK) din orașul 
Kotor.

• Pomorski Fakultet Kotor se 
află la 15 minute de mers pe 
jos față de cantină și 20 
minute de mers pe jos față 
de centrul vechi.

• În jurul acesteia poți găsi 
numeroase cafenele, fast-
food-uri și diverse magazine.

Universitatea din Muntenegru

Pomorski Fakultet Kotor



DESFĂȘURAREA CURSURILOR
• Fiind încă în situație de pandemie, COVID-19 ne-a împiedicat să participăm la cursuri fizic alături de

studenții muntenegreni, însă am reușit totuși să ne întâlnim separat cu profesorii îndrumători. Aceștia sunt
înțelegători și dornici să ne învețe lucrurile esențiale și importante ale materiilor fiecăruia.

• Am avut atât teste online, cât și fizic, câteva proiecte individuale, dar și în echipă, ce au trebuit prezentate
profesorilor, precum și teme de casă.

• Sistemul de notare este pe bază de punctaj (0-100) sau în sistemul de notare american (A-F).





CANTINĂ
 Aceasta se plătește la începutul fiecărei luni la bancă/poștă, prețul fiind 

de 23,20 €/lună. 
 Prima lună a costat 38 €, deoarece se plătește suplimentar pentru un 

jeton și un card de care vei avea nevoie.



• Mâncarea este destul de gustoasă, însă nu foarte 
diversificată. Cartoful ca și garnitură nu lipsește în nici o zi a 
săptămânii (cartofi prăjiți, cartofi la cuptor sau piure) la care se 
adaugă diferite tipuri de carne, de obicei tocată (sau șnițel, la 
grătar, chiftele etc.)

• Mai poți alege și paste, orez cu legume și destul de rar pizza.

• Joi este ziua mult așteptată, a desertului! 



CAZARE
 Căminul se află în aceeași 
clădire cu cantina și costă doar 
6,20 €, însă nu am putut 
beneficia de el, probabil din 
cauza locurilor puține.

 După căutări intense pentru 
o cazare acceptabilă și 
aproape de facultate, am găsit 
singurul apartament disponibil și 
care se încadra în cerințele 
noastre. Chiria pe lună a 
acestuia a costat 600 € (destul 
de mult) și în plus aprox. 100 €
pentru utilități.

 Din fericire, drumul de acasă 
până la facultate dura maxim 5 
minute de mers pe jos.

 Kotor este unul dintre cele 
mai scumpe orașe ale acestei 
țări, deci și chiriile pe măsură.



MAGAZINE ȘI SHOPPING CENTER
 Am avut noroc ca la parterul apartamentului în care am stat cazate să existe 

un market, Idea, de unde ne achiziționam cele necesare la nevoie. 
• La doar 10 minute de mers pe jos față de cazare există un Shopping Center, 

Kamelija, compus din magazine de haine, farmacie, market (Aroma), sală de 
fitness, magazin de cosmetice, bancă etc.

Prețurile generale:
 Apă: 0.5-1.5€
 Pâine: 0.5-2€
 Țigări: 2-5€

 Cartelă telefonică: 10-15€
 Sală de fitness: 30€/lună



TRANSPORT

• Din păcate, nu există un mijloc de transport în 
comun local, care ar fi fost util pentru zilele mai 
puțin frumoase, însă Kotor este un oraș mic, deci 
îl poți face la pas liniștit și cu drag în zilele cu 
soare.

• Pentru a te deplasa în orașele învecinate există 
autobuze speciale ce pleacă din Autogară la 
anumite ore specificate, biletul începând de la 
2€, în funcție de destinația aleasă.

• Distanța în km între orașe nu este una mare, însă 
din cauza (sau datorită) munților, drumul este 
șerpuit, mergându-se cu mare grijă.



DRUMEȚII PE MUNTE



KOTOR



TIVAT



BUDVA



Concluzii și păreri personale

• Din punctul nostru de vedere, experiența Erasmus+ este una unică, specială, foarte
frumoasă din care am învățat cum să ne descurcăm singuri într-o țară total necunoscută 
nouă. Acest schimb de experiență ne-a ajutat să ne îmbunătățim și să stăpânim mai bine 

limba engleză, fiind nevoie să comunicăm zilnic astfel. 

• Examenele nu sunt imposibile, însă trebuie să studiezi și să te implici pentru a obține 
rezultatele dorite.

• Sfatul nostru este să participați la un astfel de proiect, fiind o oportunitate unică și inedită ca 
student în special. 

• Cu siguranță vom rămâne cu o amintire plăcută și o lecție de viață! 



MULȚUMIM 
PROGRAMULUI 

ERASMUS!

Date de contact:
• diana.neacsu66@yahoo.com
• olteanu.iordana@yahoo.com
• andreeapetrisor38@gmail.com

Biroul Erasmus:
erasmus@anmb.ro
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