Ce înseamnă o experiență Erasmus? Pentru mine personal a însemnat descoperirea unor
noi perspective, abilități, posibilități, oportunități, mentalități și culturi. Ca studentă a Facultății
de Istorie și Filosofie a Universității Babeș-Bolyai am optat pentru o bursă Erasmus în Austria la
Universitatea Karl Franzens din Graz, universitate parteneră în cadrul Joint Master-ului Istoria
Europei de Sud-Est.Anterior știam foarte puţin despre ce presupune o bursă Erasmus însă treptat
am învăţat care sunt obligaţiile mele dar şi ce beneficii nesperate pot avea.
Primul pas l-a constituit informarea privind obţinerea bursei la birourile Erasmus ale
universităţilor, pentru a şti exact care sunt criteriile de selecţie, termenele şi actele necesare, nivelul
la care trebuie să cunosc limba germană, posibilitatea de a studia și în limba engleză, cursurile,
condițiile de cazare și costurile la care trebuie să mă aștept, informaţii pe care le-am obţinut de
pe paginile de internet ale celor două instituţii dar şi de la Biroul Erasmus de la Facultate.
În Austria majoritatea căminelor sunt private, condițiile de cazare sunt excelente, costurile
mai mari, o locuință presupune achitarea în prealabil a unei cauțiuni pe care o primești înapoi la
finele șederii etc. Un aspect pe care aș dori să îl subliniez pentru viitori bursieri este că
obținerea bursei Erasmus nu vă asigură și cazarea, plus că aceasta trebuie găsită din timp,
deoarece Graz-ul este un oraș universitar și locurile ieftine se ocupă foarte repede. Serviciul
OEAD vă poate găsi un loc în cămin contra unei sume de bani pe care o va retrage în fiecare
lună din cauțiunea pentru cameră. Eu am ales să trimit singură cereri prin e-mail la cămine
pentru a putea plăti o cauține mai mică și a evita taxa lunară către OEAD, însă nu strică să
apelați la acest serviciu în cazul în care nu primiți răspunsuri de la cămine.
De la biroul Erasmus al universității din Graz, până la administratorul căminului în care
am locuit am avut parte de o primire călduroasă și multă amabilitatea. Săptămâna de primire la
universitate mi-a lămurit și mai bine, în linii generale, ceea ce urma să mă aștepte, un sistem de
educație diferit, cu posibilitatea de a explora o curiculă generoasă, cu condiția de a obține cele
30 de credite ECTS conform Learning Agreement-ului. Spre deoserire de sistemul de acordare
de la noi, în Austria fiecare credit înseamnă 25 de ore de muncă, cercetare, documentare,
prezență la curs sau seminar, scrierea unei lucrări, prezentarea unei cărți, în funcție de
cerințele profesorului și a tipului de curs.
Din punct de vedere al dezvoltării cunoștințelor în domeniul istoriei Europei de sud-est
pot spune că materiile studiate m-au ajutat să explorez mult mai profund istoria politică,
constituțională, comerț, migrație sau antropologia spațiului vizat, dar am beneficiat și de
consultanță în vederea cercetării pentru finalizarea lucrării de disertație, din partea profesorului
tutore din Graz. Fiecare profesor s-a deschis pentru fiecare dintre noi, studenți Erasmus, spre a
ne îndruma, răspunde întrebărilor și a ne ajuta să formulăm altele la care să încercăm să aflăm
împreună răspunsuri.
Programul Erasmus și Erasmus Mundus au transformat Graz-ul într-un adevărat
Cosmopolis, plin de culoare, evenimente culturale și vitalitate ceea ce mi-a oferit o altă
oportunitate, aceea de a îmi crea o rețea de amici din țări precum Statele Unite, Hong Kong,
Kirghistan, Finlanda, Spania etc..

Un alt sprijin important în acomodare l-a constituit și existența unei Biserici ortodoxe
române în Graz. Comunitatea activă și primitoare, închegată în jurul părintelui Liviu Vâlcea, mau ajutat atât sufletește cât și cu sfaturi, făcând în așa fel încât să mă simt ca acasă în mijlocul
lor.
Experiența Erasmus a însemnat și mici dificultăți, datorită termenelor diferite de durată a
semestrelor, a faptului că nu există sesiune de examene la Graz, examinarea desfășurându-se
pe tot parcursul perioadei de studiu, și a costurilor mult mai ridicate de trai, fiind necesare
fonduri suplimentare pe lângă cuantumul oferit de bursă, cu sprijinul familiei, al prietenilor și
motivația personală am reușit să termin cu bine primul semetru al bursei și să obțin o prelungire
a acesteia cu încă un semestru.
Umberto Eco declara într-un interviu acordat în ianuarie 2012 cotidianului La Stampa:
”It's culture, not war, that cements European identity…Erasmus has created the first generation
of young Europeans.The Erasmus idea should be compulsory – not just for students, but also
for taxi drivers, plumbers and other workers. By this, I mean they need to spend time in other
countries within the European Union; they should integrate."1. Celor care se gândesc să aplice
pentru o bursă Erasmus îi încurajez iar celor care nu se gândesc, le spun că trebuie să
reconsidere acest gând și că studiul, chiar și pentru un semestru în afara țării te apropie mult
mai mult de concepte precum european și îți poate aduce spre noi direcții și concepții.
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