
Experienta mea  Erasmus 

 

Numele meu este Ioana Teleanu  si anul universitar 2017-2018 am decis 

să îl încep cu participarea la programul Erasmus+. Fiind anul II, master , am 
considerat ca aceasta este șansă mea finala să am parte de o astfel de 
experiență. A fost, probabil, una din cele mai bune decizii luate vreodată! 

Universitatea aleasă de mine a fost Universitatea Politehnica din Madrid, 

unde, timp de 4 luni de zile am frecventat cursuri atât în limba spaniola cat și 
în limba engleza, a 5-a luna fiind alocata examenelor si prezentării diverselor 
proiecte. Am avut un total de 7 cursuri, cu grad de dificultatea diferit. Pentru 

mine, personal, cursurile în limba spaniola aveau un nivel de dificultate mai 
înalt si datorita faptului ca, deși cunoșteam limba la nivel conversațional (poate 

chiar puțin mai mult), nu am studiat-o niciodată. Am fost notată ca toți ceilalți 
studenți, deși sunt convinsă ca mi s-au trecut cu vederea eventuale greșeli 
gramaticale. A trebuit chiar să susțin  doua prezentări in limba spaniola, in 

fata celorlalți studenți spanioli ai cursurilor respective, prezentări ce s-au 
încheiat cu succes și cu felicitări din partea cadrelor didactice.  

Cursurile s-au încheiat fie cu examen final, fie cu predarea unui proiect, 

individual sau de grup, fie cu examen plus proiect. 

Atât profesorii, cat si colegii și personalul administrativ al universității s-
au dovedit a fi persoane foarte înțelegătoare, gata să ajute cu tot ceea ce pot și 
să îmi ofere cat mai multe informații despre Madrid , cursuri, etc. Totodată si 

eu am fost foarte bucuroasă să răspund la multitudinea de întrebări despre 
Universitatea Politehnica din București si despre Romania. Relația dintre 

student și profesor este una mai apropiată, studenții vorbesc la pertu cu 
cadrele didactice, lucru care mi-a plăcut, dar cu care m-am obișnuit mai greu. 

 



In aceste 5 luni am încercat să descopăr cat mai mult din cultura 
spaniola: obiceiuri , mâncăruri, băuturi, tradiții, forme de a petrece timpul 

liber, dansuri si nu numai. De asemenea am dorit să vizitez cat mai multe din 
frumusețile Spaniei, si nu sunt puține. M-am bucurat foarte mult de aceste 
luni, si am descoperit ca Spania este o țară minunată. 

Cunoscând foarte mulți studenți din întreaga lume, am ajuns să cunosc 

lucruri interesante nu doar despre Spania, ci și din multe alte țări, am trăit 
împreuna experiențe unice și am legat prietenii ce sper să reziste o viață. 

 

Ca și concluzie finală, acest program mi-a oferit o experiență minunată, 

ce nu o voi uita niciodată și sfătuiesc pe oricine are ocazia să participe la acest 

program să o facă fără să mai stea pe gânduri. 😊 

P.S. Daca aveti intrebari legate de orice aspect al experientei Erasmus        
ioanateleanu93@yahoo.com sau facebook.com/ioana.teleanu.56  
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