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INSCRIEREA IN PROGRAMUL ERASMUS:

 Inscrierea in acest program a fost una 
usoara deoarece persoanele
responsabile din cadrul biroului
Erasmus+ si-au facut foarte bine 
treaba in a ne informa si in a ne ajuta
in legatura cu orice problema pe care 
am putut sa o intampinam la 
inscrierea in aceasta experienta

 Chiar daca procesul de selectie este
unul plin de emotii deoarece nu esti
sigur ca vei fi acceptat, intr-un final 
totul se merita cand aflii ca esti admis



 Datorita biroului Erasmus+ din cadrul
Academiei Navale Mircea cel Bartran
procesul prin care trebuie sa treci
dupa ce ai fost admis a fost unul
foarte simplu si usor de urmarit

 Sunt destul de sigur ca fara ajutorul
cadrelor din cadrul biroului Erasmus 
procesul de dupa admitere era mult
mai greu si mai stresant



TRANSPORTUL:

 Multumita biroului Erasmus+ si
conducerii Academei am beneficiat de 
transport gratuit pana la universitatea
partenera.

 Acesta a fost realizat cu avionul si a 
facut modul de a calatorii mult mai
simplu



CAZAREA LA UNIVERSITATEA PARTENERA

 Cazarea este cea care ne-a 
impresionat cel mai mult la inceput

 Fiecare dintre noi a avut camera lui si
eram toti impartiti in cladiri diferite

 Acest lucru ne-a ajutat sa cunoastem
mai multe persoane si sa
experimentam culturi diferite
deoarece fiecare cladire avea regulile
ei si moduri diferite de trai



HRANA:

 Multumita conducerii Academiei
Navale am avut masa asigurata la 
universitatea partenera si acest lucru
ne-a facut experienta mult mai usoara

 Cantina era un loc foarte primitor si
persoanele incercau sa te ajute si sa te
inteleaga chiar daca nu vorbeai foarte
bine limba lor

 Mancarea a fost foarte buna si
datorita optiunilor care ne erau
prezentate nu era zi in care sa nu iti
gasesti ceva de mancare care sa iti
placa



HRANA IN WEEKEND:

 Chiar daca cantina era inchisa in 
weekend, la cerere, se putea primea
un pachet de mancare pentru
weekend care continea tot ce ai 
nevoie pentru a supravietui



CANTINA



BUCATARIA COMUNA:

 Pe langa cantina, fiecare etaj avea
bucataria lui

 Bucataria putea sa fie folosita de 
oricine de pe etaj si la orice ora

 Bucataria comuna a ajutat foarte mult
la cunoasterea persoanelor si la 
intelegerea culturii prin mancarea
gatita de ceilalti studenti

 Totodata ea a ajutat si la formarea
unor evenimente pe etaj, evenimente
la care toata lumea se aduna si manca
impreuna



CURSURI:

 Cursurile au fost cele care ne-au 
surprins cel mai mult

 Programul de cursuri era intre 8:00 si
19:30, fiecare curs avand o durata de 
90 de minute si intre ele o pauza de 30 
de minute

 Cursurile au fost mult mai grele decat
ne asteptam si bariera lingvistica
dintre noi si profesori nu ajuta foarte
mult



MODUL DE INVATARE:

 Modul de invatare a fost unul total 
diferit de cel de acasa

 De aceasta data a trebuit sa incercam
singuri si sa fim foarte autodidacti
pentru ca numarul de seminarii a fost
foarte mic

 Tocmai din acesta cauza majoritatea
timpului liber din timpul saptamanii
era ocupat cu invatatul, chiar si pana
la ore foarte tarzii cum ar fi 2:00-3:00 
seara



TIMPUL LIBER:

 Activitatea principala pe care o 
faceam in timpul liber era sa ne jucam
tenis de masa alaturi de ceilalti
studenti

 Tenisul de masa se juca saptamanal si
s-au tinut si campionate pe aceasta
tema

 Pe langa tenisul de masa, o alta
activitate recreativa era iesitul in parc 
deoarece orasul Hamburg are foarte
multe parcuri mari si frumoase
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