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Universitatea Muntenegru este

singura universitate de stat din 
ţară, având sediul în
capitala ţării Podgoriţa.

• Facultatea de Studii Maritime se află in Kotor, oraş plasat pe malul
golfului cu acelaşi nume, fiind situat la o distanţă de aproximativ 85 km 
de Podgoriţa.

• Facultatea este la 15 min distanţă de mers pe jos de cantină şi la 20 min 
de centrul vechi al oraşului, fiind plasată în apropierea malului golfului, în
zonă se află numeroase cafenele.



Sistemul de notare şi
desfăşurarea

cursurilor
• Majoritatea cursurilor au fost online, însă
cursurile la care am participat cu prezenţă
fizică s-au desfăşurat împreună cu 
restul studenţilor, limba predominantă fiind
muntenegreană, urmând apoi să avem
consultaţii individuale cu profesorii.

• Am avut teste şi examene atât online, cât şi
fizic, scrise, dar şi orale, studii de caz, proiecte
individuale şi în grupă şi prezentări.

• Notele au fost satisfăcătoare, direct 
proporţionale cu munca pe care am depus-o.

• Sistemul de notare este asemănător cu cel
din ţară (punctaj de la 0 la 100).



Cazare şi cantina

• Întrucât în oraş există un singur
cămin destinat atât studenţilor, cât şi
elevilor de liceu, nu am putut fi cazate
acolo.

• Am locuit într-un apartament
închiriat, chiria fiind de 350 €, la care 
s-au adăugat utilităţile de maxim 100 / 
lună.

• Am putut mânca la cantină pentru
care am plătit 23 € lunar, mic dejun, 
prânz şi cină zilnic, excepţie făcând
cina de duminică şi sărbătorile legale.

• Mâncarea nu este foarte diversificată
şi nici prea gustoasă.



Magazine şi Shopping 
Center •Market-urile sunt destul de

mici, iar magazine tip
alimentară sunt puţine, însă
fiind un oraş micuţ sunt
suficiente.

•Există un singur Shopping
Center în apropierea centrului
vechi, acesta cuprinde 2-3
magazine cu articole
vestimentare, o bancă, un
market, sală de fitness, o zonă
destinată restaurantelor/
cafenelelor.



Preţuri

• Preţurile sunt destul de ridicate comparativ cu 
România sau cu calitatea produselor.

• Pâine : 0,8 – 2 €

• Bidon apă 5 L : 0,9 – 2 €

• Ţigări (heets) : 2,5 – 3 €

• Cartele telefonice : 15 €

• Paste : 0,7 – 3,5 €

• Ouă (10 – 12 buc.) : 1,7 – 2,8 €



Activităţi şi
timp liber

• Din acest punct de vedere
Muntenegru este locul potrivit.

• Restaurantele şi cafenelele au 
preţuri accesibile, însă sunt destul
de puţine fast food-uri.

• Un mare beneficiu este
reprezentat de faptul că este o ţară
mică, iar oraşele sunt apropiate.



Transportul

• Este destul de ieftin (1 – 8 €)

• Autobuzele sunt dese şi cel mai lung 
traseu este de maxim 3 ore

• Singurul dezavataj este că nu există
autobuze locale, ci doar cele care duc în
diverse oraşe.

• În Kotor singurul mijloc de transport este
taxiul.



Trasee montane

• În apropierea oraşului există mai
multe trasee montane, însă şi o 
fortăreaţă. Odată cu începerea
sezonului turistic, traseul către
fortăreaţă trebuie plătit (8 €).
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INTEGRARE SOCIALĂ

• A fost destul de dificil să ne integrăm
deoarece am mers destul de rar la cursuri fizic

• Am avut ocazia de a întâlni studenţi ce au fost în
România cu mobilitate de studiu Erasmus, iar acest
lucru ne-a ajutat să ne împrietenim mult mai
repede.



• Am întâlnit alţi studenţi
Erasmus din Croaţia, Turcia, 
Cehia, Polonia şi Italia.

• Îndrumătorii din 
Podgoriţa ne-au fost de mare 
ajutor şi au făcut tot 
posibilul de a lua parte la cât
mai multe activităţi.

• Aceşti studenţi care ne-au 
fost îndrumători ne-au lipsit în
Kotor, căci ar fi ajutat la 
grăbirea integrării noastre.



Mulţumiri 
programului

Erasmus!
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