
ERASMUS+
Universitatea Helmut Schmidt, Hamburg, Germania

1 septembrie - 23 decembrie 2022 



Cazare în campusul Universității Helmut Schmidt din 
Hamburg

• Camere individuale, cu toaletă

• Baie unde se află dușuri de care beneficiază toți cei cazați pe etaj

• Bucătărie dotată cu veselă, cuptor cu microunde și vase pentru gătit

• Încăpere amenajată pentru spălarea rufelor și uscător



Cursuri și activități 

• Curs intensiv de limba germană, derulat în perioada 5 - 23 septembrie 2022, de luni până
vineri în intervalul 8:30 - 12:30.

• Cursuri tehnice derulate săptămânal în prioada octombrie - decembrie 2022, în intervalul
orar 8:00 - 18:00, având durata de 90 minute și pauze de 15 minute între ele:

a) ”production engineering” (prelucrări mecanice și control

dimensional),

b) ”electrical engineering” (electrotehnică și mașini electrice),

c) ”egineering mechanics” (rezistența materialelor).



Vizite/Excursii

• 6 septembrie 2022 - plimbare cu vaporul in
Portul Hamburg

• 7 septembrie 2022 - excursie la Lüneburg, la
50km de Hamburg



Vizite/Excursii

➢ 12 septembrie 2022 - jocuri în parcul
Ojendorfer See

➢ 13 septembrie 2022 - excursie la
Neuengamme, fost lagăr de
concentrare nazist

➢ 20 septembrie 2022 - vizită la muzeul
tancurilor



Vizite/Excursii

➢ 21 septembrie 2022 - vizită la
muzeul emigrației

➢ 23 septembrie 2022 -
participare la apelul promoției
forțelor aeriene germane în
hangarul Lufthansa Technick



Mâncarea 

• Cantina universității oferă mese variate, mâncare bună
până și pentru cei mai mofturoși, care pot găsi variante de
hrană în fiecare zi.

• De asemenea, în weekend este disponibilă, la cerere, hrană
rece și semipreparată.



Mobilitatea Erasmus+ a însemnat
transport cu avionul, cazare,
cursuri și mâncare asigurate prin
intermediul acordului încheiat
între cele două universități
partenere: Academia Navală
”Mircea cel Bătrân” Constanța,
România & Universitatea ”Helmut
Schmidt” Hamburg, Germania.



Studenți

• Valentina Anuței

• Constantin Bîgu

• Radu-Gabriel Preda

• Cosmin Stancu
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