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❖ Facultatea de Studii Maritime, Pomorski Fakultet Kotor, se află 
in Kotor, oraş localizat langa minunatul 

golf ce îi poarta numele, fiind situat la o distanță de aproximativ 85 
km de capitala tarii, Podgorița.

❖ Facultatea se situeaza la 15 min de mers pe jos fata de 
cantină şi  20 min fata de 

 centrul vechi al oraşului, locatie unde se regasesc 
numeroase zone de relaxare, precum cafenele si magazine.



SISTEMUL DE NOTARE AL ELEVILOR 
SI 

DESFASURAREA ORELOR DE CURS
❖ Prezenta la orele de curs s-a desfasurat in format fizic in cadrul 

faculatii alaturi de ceilalti studenti muntenegreni, dar si separat 
impreuna cu profesorii pentru aprofundarea cunostintelor 
prezentate la orele de curs. Limba predominanta la cursuri a fost 
engleza, alternand rareori cu cea muntenegreana. 

❖ Testele si examenele au fost sustinute in format fizic, alternand cu 
cele orale, precum studii de caz si proiecte individuale, dar si de 
grup.

❖ Notarea profesorilor a fost una echilibrata, bazandu-se pe 
cunostintele acumulate precum si pe prezenta la cursuri.



CAZARE SI CANTINA 
❖ Întrucât în oraş există un singur
cămin destinat atât studenților, cât şi
elevilor de liceu, nu am putut fi cazati

acolo.
❖ Am locuit intr-un apartament inchiriat, 

chiaria fiind de 200 € de persoana, 
la care s-au adaugat utilitatile de maxim 100€ 

❖ Am putut manca la cantina, pretul lunar fiind de 23€ 
de persoana, cu

toate cele 3 mese principale incluse, exceptie fiind zilele 
de weekend. 

❖ Mancarea nu a fost foarte diversificata, 
dar acceptabila.



MAGAZINE SI SHOPPING CENTER
❖ Market-urile sunt destul de mici, iar magazine tip alimentară sunt 

puține, însă fiind un oraş micuț 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 și o zonă destinată 

restaurantelor/cafenelelor.



ACTIVITATI SI TIMP LIBER 

❖ Din acest punct de vedere Muntenegru este locul potrivit, intrucat 
abunda in peisaje unice, dar si o multitudine de obiective turistice 

care nu trebuie ratate. 
❖ Restaurantele şi cafenelele au

prețuri accesibile, iar mancarea este destul de 
diversificata, intrucat sa satisfaca placerile 

fiecaruia. 
❖ Un mare beneficiu este

reprezentat de faptul că este o țară
mică, iar oraşele sunt apropiate.



TRANSPORTUL 

❖ Este la un pret accesibil, preturile variand intre 1-8€.

❖ Un dezavantaj il constituie faptul ca autobuzele locale 
circula foarte rar si sunt extrem de putine.

❖ In Kotor, principalul mijloc de transport este taxiul, iar 
pretul este asemanator cu cel de la noi din tara in ceea ce 

priveste deplasarea in interiorul orasului.



OBIECTIVE TURISTICE 

❖ In vecinatatea portului exista mai multe puncte de interes, 
precum si principala atractie a orasului Kotor,

Fortress of Kotor, care face legatura intre orasul vechi Kotor si 
crestele muntilor. 
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