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INCEPEREA MOBILITATII SI ORASUL

• Prima zi din proiectul Erasmus+ a fost 19 

septembrie cand am ajuns in orasul Ruse,Bulgaria.

• Ruse este un oras situat la nordul Bulgariei,la

granita cu Romania,aflandu-se la aproximativ 13 

km de orasul Giurgiu.

• Ruse este un mare centru industrial. Unul dintre

primele parcuri industriale din Bulgaria a fost

construit aici. Economia orasului este dominata de 

industria usoara: croitorie, textile și prelucrarea

alimentelor,dar si industria petoliera si industria

chimica.



CAZAREA

• Din punct de vedere al cazarii,am fost repartizati in caminul numarul 1 al 

universitatii. Conditiile au fost acceptabile,spatial fiind decent pentru 3 persoane. 

Baia se afla in camera,acest lucru fiind un plus.

• Pentru o luna de cazare se platesc 90 de leva – 50 euro - 280 lei. Pe langa cazare

daca doresti acces la internet trebuie platita o suma de 20 de leva – 50 lei pe luna.

• Bucataria este una pe fiecare etaj,dotata cu un aragaz mic, masina de spalat si

chiuveta. Pe zi ai dreptul de a folosii bucataria 2 ore.



PROGRAMUL

• Programul era unul bun,deloc solicitant sau stresant,avand mult timp liber.

• Fiind la o facultate civila am avut mai multe responsabilitati: platitul chiriei la 

timp,cumparaturile,depozitarea alimentelor etc.



VIATA IN RUSE

• Orasul are o populatie de aproximativ 150.000 de locuitori

,fiind al cincilea ca numar de locuitori din Bulgaria.

• Pe malul Dunarii se afla o mica promenada,la aproximativ 30 

de minute de mers pe jos se afla un mall,un Kaufland la 

aproximativ 20 de minute de mers pe jos si alte magazine mai

mici sau mai mari la o distanta semnificativa.

• Locuitorii orasului nu cunosc prea bine limba engleza, o sa ai 

mai mult noroc daca vorbesti in limba romana cu o parte din 

persoane.

• In fata universitatii sunt diferite cafenele si in centrul vechi al 

orasului mult mai multe locuri unde iti poti petrece timpul.



ORELE DE CURS

• Orele de curs s-au desfasurat in 

conditii normale prin prezenta

fizica in clasa.

• Acestea au fost interesante,bine

structurate,fiind atat ore practice 

cat si de teorie.



PUNCTE FORTE

• Profesori dornici de a te ajuta

• Laboratoare interesante

• Program usor

• Mancare la pret bun la restaurant (10-15 leva)

• Bauturi la pret bun la cafenele



PUNCTE SLABE

• Camin privat,unde persoanele nu vorbesc engleza,fiind greu sa comunici

• Comunicare mai grea cu alte persoane din exteriorul universitatii

• Cantina



CONCLUZIE

• O experienta minunata care va ramane o 

amintire placuta cu trecerea timpului.

• Sfatuim si alti colegi sa aplice pentru

programul Erasmus+ deoarece

amintirile si timpul petrecut in 

mobilitate o sa aiba doar efecte pozitive

in dezvolatarea fiecarui student.

• Multumim biroului Erasmus+ ! 
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