
 

Erasmus la Universitatea Nicolaus Copernicus, Torun 

 

Cel de al doilea an de facultate, semestrul al doilea, l-am început într-un mod mai diferit şi 

anume cu o mobilitate Erasmus în oraşul Torun din Polonia.  Am avut mari emoții odată cu 

începerea acestei mobilități deoarece, mergeam pentru prima dată în Polonia, o țară cu o istorie 

impresionantă care și-a pus amprenta asupra gândirii și a modului de viață al cetățenilor acestei țări. 

 

Torun este un oraş micuţ, un oraş studenţesc, dar cu multe lucruri și locuri interesante de 

descoperit şi de vizitat. Arhitectura gotică şi Centrul Vechi, centru care este înscris în 

patrimoniul UNESCO, sunt în opinia mea trăsăturile cele mai definitorii ale acestui oraş.  

Universitatea Nicolaus Copernicus, numită după celebrul astronom care s-a născut în oraşul 

Torun ( originea controversată a  acestei personalități - prusacă sau poloneză - marchează dezbaterile 

referitoare la acest oraș), este o universitate nouă, modernă cu un campus superb, amenajat cu 



săli de fitness, de biliard, săli pentru recreație, toate acestea aflându-se undeva la marginea unei 

păduri. Toate cursurile pe care le-am urmat la facultate au fost în limba engleză iar 

profesorii deși au fost foarte răbdători şi înţelegători cu studenţii Erasmus, au fost totodată 

atenți să nu facă diferențe între studenții polonezi și cei străini; prin urmare, cerințele erau pregătite 

atent și rezultatele au fost pe măsură. Pot spune că din punct de vedere academic, acest semestru a fost 

benefic și m-a ajutat să îmi dezvolt capacitatea de analiză, de a dezbate subiecte referitoare la 

problemele contemporane ale statelor. 

Viaţa în Polonia este destul de ieftină, mai ales pentru un student Erasmus. Preţurile la 

haine şi alimente sunt la fel sau chiar mai mici decât în România şi chiriile sunt proporționale 

față de bursa pe care am primit-o. La transportul în comun avem reducere 50% cu cardul de 

student pe care îl primim de la facultate. 

Un aspect al orașului Torun, pe care îl consider negativ, este faptul că nu foarte multe 

persoane vorbesc limba engleză; așadar a fost absolut necesar să folosesc limba poloneză de 

bază. Pentru a avea aceste cunoștințe în săptămânile introductive, centrul IPO, ne-a oferit timp de 2 

săptămâni, cursuri de limba poloneză.  

În luna mai, s-au sărbătorit Zilele Balcanilor la Universitatea Nicolaus Copernicus și cu acest prilej, am 

predat unor studenți și unor domni/doamne profesoare, limba română; astfel lasând o mică amprentă 

asupra acestora. Cu unii dintre "elevi", deși cursurile s-au terminat din mai, încă mai păstrez legătura 

deoarece își doresc să învețe mai multe. Am avut de asemenea ocazia să mă implic în multe activități, 

cum ar fi: "căutare de comori", în care i-am învățat participanți culorile în limba română și să deseneze 

drapelul României, am fost la o grădiniță să îi învățăm pe cei mici limba engleză și multe altele. 

 

Experienţa Erasmus a fost una foarte utilă şi frumoasă. Îi îndemn cu mult drag pe studenţii 

care vor să aplice pentru o bursă Erasmus, să o facă cu multă încredere căci este o 

oportunitate care nu trebuie ratată şi un prilej de a-ţi exersa o limbă străină, de a învăţa 

una nouă, de a cunoaşte oameni noi, minunați, de a învăța despre alte comunități, obiceiuri. 
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