
 

 

Salut, 

 Sunt Mihai Adrian Stefan, student la Facultatea de Automatica, Calculatoare si 

Electronica din Craiova, sectia Calculatoare Engleza, si am fost plecat cu bursa Eramsus 

la Universitatea Politehnica din Madrid in perioada 30 ianuarie – 14 iunie 2013. In cele 

ce urmeaza, voi incerca sa prezint informatii utile pentru studentii care doresc sa plece cu 

acest tip de bursa. Sper ca sa va fie de folos. 

 

Acte 

 Pentru a pleca cu o bursa Erasmsus, este necesara completarea urmatoarelor acte: 

- acte preliminare (in interiorul departamentului), necesare pentru realizarea selectiei. Mai 

multe detalii obtineti de la responsabilul cu mobilitatile din cadrul departamentului 

(pentru Calculatoare este dl. Spahiu), care va va spune exact ce trebuie completat si va va 

da aceste formulare tipizate. Pe langa ele, mai trebuie un CV si o copie dupa foaia 

matricola de la secretariat 

- acte pentru acceptarea la Universitatea Politehnica din Madrid. Dosarul va contine: 

Application Form, Learning Agreement (trebuie semnate de un reprezentant al facultatii, 

in cazul nostru dl. prodecan Marius Marian), scrisoare de intentie, CV, copie dupa foaia 

matricola, copie dupa cartea de identitate/pasaport si 2 fotografii tip pasaport. 

 Dosarul va fi trimis pe adresa  facultatii de acolo. Veti primi scrisoarea de 

acceptare pe mail, originalul fiind trimis la facultate. 

 O data primita scrisoarea de acceptare, trebuie mers la Biroul de Relatii 

Internationale (dl. Marius Giuroiu) de la Universitate pentru demararea procedurilor 



privind primirea banilor. Banii se pot ridica in numerar, de la casieria de la Facultatea de 

Agronomie, sau va pot fi pusi pe card, insa numai daca aveti card la Banca Transilvania. 

 Tot de la Biroul de Relatii Internationale, veti primi si cel mai important act: 

certificatul de sosire/plecare. Acest act atesta practic oficial durata voastra de sedere 

(trebuie semnat la facultate cand ajungeti si cand plecati de acolo). 

 

Linkuri unde puteti gasi detalii despre acte: 

http://ace.ucv.ro/invatamant/relatii_internationale/informatii_pentru_studenti.php 

http://www.fi.upm.es/?pagina=432&idioma=english 

http://www.software.ucv.ro/burse/burse.htm 

 

Cazare 

 O data indeplinite toate formalitatile, plecarea devine sigura si incep sa apara 

primele probleme. Cea mai mare dintre acestea o reprezinta gasirea unui loc de cazare. 

Depinde foarte mult daca sunteti doar unul sau mai multi studenti: 

- pentru un singur student, se gaseste destul de usor cazare. Va sfatuiesc sa cautati pe 

facebook grupuri de genul “Erasmus Madrid”, si cu siguranta veti gasi acolo oferte de 

apartamente impartite cu alti studenti de toate nationalitatile. O alta varianta este site-ul: 

http://www.aluni.net/alojamiento-en-pisos/para-estudiantes/alquilar-habitaciones-en-

apartamentos-compartidos/ 

-pentru mai multi studenti (ceea cred ca este cazul, dat fiind numarul mare de locuri 

repartizat pentru Madrid, 6 in general, in general 4 la Politehnica si 2 la Autonoma, desi 

am vazut ca anul acesta este invers). Aici poate fi un pic problematic, deoarece fiind 4-5 

persoane, se cam elimina variantele “studentesti” (e greu de gasit intr-un apartament 

atatea camere libere), ramanand varianta inchirierii unui apartament in regim normal. Si 

4-5 luni e o perioada destul de scurta pentru asta. Unde sa cautati: 

http://www.madridem.com/nueva_web/web/principal.asp?i=en  

Madridem pe facebook 

http://habitamadrid.blogspot.ro/ 

www.enalquiler.com 

http://ace.ucv.ro/invatamant/relatii_internationale/informatii_pentru_studenti.php
http://www.fi.upm.es/?pagina=432&idioma=english
http://www.software.ucv.ro/burse/burse.htm
http://www.aluni.net/alojamiento-en-pisos/para-estudiantes/alquilar-habitaciones-en-apartamentos-compartidos/
http://www.aluni.net/alojamiento-en-pisos/para-estudiantes/alquilar-habitaciones-en-apartamentos-compartidos/
http://www.madridem.com/nueva_web/web/principal.asp?i=en
http://habitamadrid.blogspot.ro/
http://www.enalquiler.com/


www.airbnb.com 

www.idealista.com 

 Noi am fost 5 persoane si pe aceste site-uri am gasit un apartament de 4 camere, 

de vreo 130m2, in care ar fi incaput chiar si 7 persoane, cu toate facilitatile incluse: 

bucatarie complet utiliata, masina de spalat etc. Am platit 1400 euro/luna fara cheltuieli 

incluse, care ajungeau pe la vreo 250/euro luna => ~330 euro/luna/persoana 

 Toti proprietarii cer garantie cel putin o luna de cazare, care se returneaza la 

sfarsitul perioadei daca totul este in regula. 

 Nu aranjati nimic pana nu vedeti apartamentul. Pozele de pe internet pot fi 

inselatoare. Daca nu aveti pe cineva care sa se duca sa vada apartamentele, cel mai bine 

este sa va rezervati pentru cand ajungeti 1-2 nopti la hotel (gasiti si la 15-20 

euro/pers/noapte cu conditii ok), sa aveti in vedere 3-4 apartamente pe care sa va duceti 

sa le vedeti si apoi sa luati o decizie. 

 Un alt aspect important este locatia. Facultatea de Informatica din cadrul 

Universitatii Politehnice din Madrid, deci locul unde veti studia pentru 4-5 luni de zile, 

este situata in zona metropolitana a Madridului, la vreo 20 km de centrul orasului. Exista 

astfel 2 posibilitati: 

- cazarea pe langa facultate: destul de greu de gasit, zona rezidentiala numai de vile 

- cazarea cat mai aproape de centru. 

 Personal, recomand categoric a doua varianta, stand in afara orasului veti pierde 

mult din farmecul Madridului. In plus, transportul in comun este atat de bine pus la punct, 

incat din orice punct al orasului poti ajunge la facultate in aproximativ o ora. 

 Recomand gasirea cazarii in interiorul cercului rosu de pe harta (facultatea este 

pct.A) In plus, trebuie gasita cazare langa o statie de metrou, insa asta nu reprezinta o 

problema prea mare, deoarece in interiorul cercului rosu intre 2 statii de metrou nu e o 

distanta mai mare de 1 km. 

 

 

 

 

 

http://www.airbnb.com/
http://www.idealista.com/


Transport 

 Craiova-Madrid 

 Cea mai la indemana varianta este desigur, cu avionul. Sunt 2 companii care 

opereaza zboruri spre Madrid: WizzAir si BlueAir (pe langa Tarom, unde insa nu prea ai 

sanse sa gasesti preturi acceptabile). Pretul biletelor de avion se poate schimba neasteptat 

peste noapte, astfel ca e bine sa va luati cat mai din timp. Aveti in vedere ca WizzAir 

opereaza curse spre Madrid nu numai de la Bucuresti, ci si din Timisoara, Cluj si Targu-

Mures. De multe ori, din Timisoara preturile sunt sensibil mai mici ca din Bucuresti. Cu 

bagaj cu tot biletul ajunge in jur de 100-110 euro. 

 Daca nu va puteti desparti de masina, pe sosea pana la Madrid sunt vreo 3200 km. 

Cu macar 3 soferi si 2 nopti dormite pe drum, costul drumului ar fi undeva pe la 700 

euro. Cu masina nu prea aveti ce face insa in Madrid, folosindu-va mai degraba doar 

pentru eventuale iesiri in weekend. In plus, apare si problema locului de parcare. 

 

 Madrid 

 Transportul in comun din Madrid este ireprosabil, foarte curat si eficient. Fara 

discutie, cel mai bine este sa va achizitionati un abonament de transport, cu care va puteti 

deplasa pe toate mijloacele de transport in comun (metrou, autobuz, “Cercanias”). Orasul 

este impartit in zone concentrice, de la centru spre periferie, care desemneaza si zonele 

tarifare. Facultatea este in zona B1 .Pentru aceasta zona pretul unui abonament lunar este 

de 63 euro. Pentru cei sub 23 ani, insa, pretul este de 39.60 euro (abonament “Joven”) – 

trebuie insa sa depuneti copie dupa buletin/pasaport si 2 poze tip pasaport la un chiosc de 

tip “Tabacos” (singurul loc unde se vand tigari la ei) pana pe 15 ale lunii, pe care il 

ridicati la inceperea lunii viitoare. Astfel ca, in prima luna, veti fi nevoiti sa va luati 

abonament normal sau bilete (alegeti varianta mai convenabila, in functie de data in care 

ajungeti). 

 Transportul la facultate se realizeaza cu un autobuz destinat special facultatii, 

nr.591, ce se poate lua din statiile Aluche sau Colonia Jardin (pana unde se ajunge cel 

mai rapid cu metroul). Autobuzul are un orar bine stabilit, care se respecta. 

 Alte informatii utile despre transport puteti gasi aici : http://ctm-madrid.es/ 

 

 

 

 

http://ctm-madrid.es/


Facultate 

 O data ajunsi la facultate, trebuie sa va duceti la Biroul de Relatii Internationale, 

unde o doamna foarte draguta, dna. Paloma Vivas, va va ura bun venit, va va oferi toate 

informatiile necesare si va va raspunde cu drag la orice intrebare. Dupa cateva zile de la 

inceperea semestrului se va organiza si un eveniment pentru a ura bun-venit studentilor 

Erasmus. 

 Un moment foarte important este alegerea cursurilor. Stiu ca ati completat de 

acasa “Learning Agreement”-ul cu cursurile care v-au facut cu ochiul din lista lor de 

cursuri, insa de multe ori socoteala de acasa nu se potriveste cu cea din targ, astfel ca 

aveti 10 zile la dispozitie sa efectuati modificari in Learning Agreement. In aceasta 

perioada, va recomand sa va duceti la cat mai multe cursuri, sa vorbiti cu profesorii 

respectivi si sa vedeti cum sta treaba la fiecare materie. Nu va aruncati sa alegeti cursuri 

foarte grele, pentru ca apoi va va fi greu sa faceti fata. Foarte important, alegeti-va 

cursurile si in functie de orar. Foarte probabil va veti alege cursuri din mai multi ani de 

studii, astfel ca aveti grija ca acestea sa nu se suprapuna, sau sa nu va creeze un orar care 

sa va strice toata ziua: de exemplu un curs de la 9-11 si altul de la 18-20, pentru ca la 

facultate nu aveti ce face atata timp si veti sta mai mult pe drumuri in ziua respectiva. 

Prezenta la cursuri nu este obligatorie, la unele cursuri se face lista de prezenta, la altele 

nu. 

 Profesorii, cel putin cei cu care am intrat eu in contact, sunt oameni de nota 10. Te 

ajuta, te inteleg si iti raspund la orice nelamurire pe care o ai. Majoritatea dintre ei 

vorbesc limba engleza (nu grozav, ce-i drept), insa sunt si unii care nu vorbesc engleza, si 

comunicarea se va realiza mai dificil. 

 Chiar daca sunt oameni foarte cumsecade, profesorii nu iti vor face vreo concesie. 

De fapt, la ei, cuvantul de ordine este seriozitatea. 

 Atentie mare la modul de evaluare ales. Sunt 2 tipuri de evaluare: evaluare 

continua (cu teme, laboratoare in fiecare saptamana, partiale periodic etc.) si evaluare la 

finalul semestrului. Modul de evaluare implicit este cel continuu, astfel ca daca vreti 

evaluare doar la finalul semestrului (un singur examen din toata materia la sfarsit) trebuie 

sa depuneti o cerere in primele 15 zile ale semestrului. 

Locatia Facultatii de Informatica este una superba, intr-un campus plin de liniste 

si verdeata. Cladirile sunt moderne, futuristice, iar dotarea tehnologica este de ultima ora. 

 

 

 

 



Bani 

 Am mentionat cate ceva despre anumite costuri in capitolele anterioare, insa este 

important sa stiti dinainte cam cat va costa aceasta experienta. Cum numai 

cazarea+transportul ajung undeva pe la 400 euro, este clar ca bursa primita de la facultate 

nu are cum sa va acopere cheltuilele. 

 Preturile la tot ce reprezinta “strictul necesar” (mancare, cosmetic etc) sunt destul 

asemenatoare celor de la noi: unele mai scumpe, altele chiar mai ieftine. Ca medie, 

probabil ca e un pic mai scump la ei, dar nesemnificativ, astfel 30-35/euro/saptamana 

sunt suficienti =>maxim 150/euro/luna. Cel mai indicat e sa va faceti cumparaturile de la 

super-marketuri tip Mercadona, Dia, Simply, de care sigur va veti lovi in apropierea 

locului unde stati. Hyper-marketurile (Carrefour, Alcampo) se gasesc la marginea 

orasului, si nu cred ca vreti sa va carati cu plasele prin metrou. 

 La baruri, terase, restaurante preturile sunt in general mult mai mari ca la noi. 

 In rest, pe langa strictul necesar, depinde de fiecare cat vrea sa cheltuie, se mai 

adauga si iesiri in oras, excursii etc. pe care e pacat sa le ratezi, astfel ca o suma 

aproximativa/lunar este greu de estimat. Oricum, sub 600 euro/lunar nu prea ai cum sa te 

incadrezi. 

 

Limba spaniola 

 Ajunsi in Spania, veti avea un mic soc cand va veti da seama ca in multe situatii 

nu va veti intelege cu localnici in limba engleza. Spaniola este, insa, foarte usoara, si 

imposibil sa nu intelegeti ce zic ei si chiar sa puteti sa legati cateva vorbe astfel incat sa 

fiti intelesi. Am mai spus, chiar si la facultate sunt profesori care nu stiu aproape deloc 

engleza. 

 Va puteti inscrie la un curs de spaniola organizat de Politehnica, acesta dureaza de 

prin martie pana in mai, cu 2 cursuri a cate 2 ore pe saptamana. Veti da un test de limba 

la inceput si in functie de acesta veti fi repartizat conform nivelului corespunzator (desi 

daca vreti neaparat un anumit nivel veti fi acceptati fara probleme). Eu am urmat 

cursurile pentru A2, mai mult din considerente de orar, dar imi pare bine, pentru ca A1 ar 

fi fost prea usor. Cursul este vreo 65 euro, dar e cam singura sansa de a invatat spaniola 

intr-un cadru organizat, si este foarte antrenant si distractiv. 

 

 

 



Timp liber 

 Probabil cel mai important capitol al vietii de Eramsus este timpul liber. In 

Madrid, un oras cu o populatie de 3.3 milioane de oameni (zona metropolitana 6.5 

milioane), al 3-lea ca marime al Uniunii Europene, nu ai cum sa le faci pe toate in 4-5 

luni. De fapt, o sa iti mai ramana destule lucruri pe care o sa iti para rau ca nu ai avut 

timp sa le faci. 

 Viata de noapte 

 Madridul este unul dintre orasele cu cea mai activa viata de noapte, desi peronal, 

cluburile nu m-au impresionat. In cluburi, lumea se strange foarte tarziu, pe la ora 1. Cele 

mai renumite cluburi sunt Kapital, Teatro Barcelo (fostul Pacha), Joy, One by Gabana si 

New Garamond. Miercurea si joia sunt seri studentesti, intrarea fiind libera pana la o 

anumita ora, ba chiar cateodata bar liber pana la o anumita ora (de obicei ora 1), dupa 

aceea platindu-se intrare cu consumatie inclusa, gen 2 pahare x 12 euro. Vinerea si 

sambata preturile nu mai exista intrare libera, fiind numai oferte gen 2 pahare x 15 euro. 

In rest, exista foarte multe baruri, pub-uri si localuri din cele mai diverse. Apoi, preturile 

in interior sunt foarte mari, gen 10-12 euro un pahar. 

 In continuare, o sa enumar obiectivele turistice, activitatile si excursiile pe care eu 

le consider cele mai importante. Aici este vorba mai mult de optiune personala, astfel ca 

nu voi insista pe descrierea lor, puteti cauta pe net ce reprezinta fiecare si daca considerati 

ca merita vizitat/facut. In plus, cu siguranta am omis multe lucruri, asa ca cel mai bine 

este sa va interesati si voi. 

 Obiective turistice (la multe obiective turistice, muzee in general, exista anumite 

zile cand intrarea este libera, la unele exista reduceri pentru studenti, la altele nu, trebuie 

verificat pentru fiecare in parte si aleasa cea mai convenabila varianta) 

- Palatul Regal 

- Plaza Mayor 

- Puerta del Sol 

- Santiago Bernabeu 

- Casa de Campo 

- Gran Via 

- Parcul Retiro 

- Catedrala Almudena 



- Plaza Cibeles 

- Muzeul Prado 

- Muzeul Naval 

- Muzeul Cerralbo 

- Gradina Botanica 

- Templul lui Debod 

- Gara Atocha 

... si multe, multe altele 

 

 Activitati 

- vizionare meci Real Madrid pe Santiago Bernabeu – stadionul este un adevarat templu, 

de o maretie extraordinara. In functie de meci, pretul minim al unui bilet este intre 25 si 

80 euro. Totusi, daca tot va duceti, nu luati cel mai ieftin bilet, la inelul 4, pentru ca nu 

veti vedea mare lucru, iar diferentele de pret intre categoriile de bilete nu sunt asa mari – 

cel mai convenabil e la peluza, inelele 1 si 2 

- vizionare corida Plaza del Toros – este ceva unic si cred ca merita vazut macar o data in 

viata. Biletul este ~15 euro. Se tine in fiecare duminica incepand cu luna martie 

- mers macar in unul din cele 2 parcuri de distractii: Parque de Atracciones si Warner, 

~30 euro intrarea 

- mers la Madrid Zoo-Aquarium 

- mers la El Rastro, targ saptamanal de duminica, poti gasi aici suveniuri, tot felul de 

vechituri 

- mers la un spectacol de flamenco, iarasi este ceva unic. 

- plimbat cu telefericul deasupra parcului din Casa de Campo 

 

 

 



Excursii 

 Erasmus-ul este o perioada in care puteti calatori si descoperi locuri pe care altfel 

foarte greu le puteti accesa. In functie de timpul liber si de buget, puteti alege din lista 

urmatoare de destinatii. 

 Ca o paranteza, am uitat sa va spun de organizatia ESN (Erasmus Student 

Network). Va puteti face un card (5 euro), cu care beneficiati de anumite reduceri 

(cluburi etc.), dar mai important, doar asa puteti merge in excursiile organizate de ei. 

Politehnica nu are contract cu ESN, asa ca va trebui sa vi-l faceti in alta parte, cel mai 

indemana la Autonoma. 

 Daca alegeti sa mergeti pe cont propriu, cel mai indicat este sa inchiriati masina, 

mai ales la excursiile lungi. Aveti insa in vedere ca trebuie sa aveti card de credit (nu de 

debit) cu care sa garantati, si fiti foarte atenti la conditiile inchirierii. 

 

 Excursii  in apropiere de Madrid 

- Toledo – un superb oras medieval, in intregime din piatra, cu o atmosfera de basm - se 

ajunge cu autobuzul, ~10 euro/dus-intors 

- El Escorial/Valle de los Caidos – o manastire foarte veche (El Escorial) si o biserica 

uriasa construita in munte (Valle de los Caidos), se ajunge cel mai usor cu trenul 

(Cercanias) 

- Segovia, cu autobuzul 

- Aranjuez, un palat regal, se poate atat cu Cercanias, cat si cu autobuzul. 

 

 Excursii in Spania 

- Barcelona – un oras superb, dupa parerea multora unul din cele mai frumoase orase din 

lume. Din Madrid cel mai convenabil ajunge cu autocarul (~35 euro) (in afara de varianta 

cu masina, pe care am mentionat-o anterior si e valabila pentru toate excursiile) 

- Valencia – un oras care mi-a placut foarte mult, relativ mic fata de alte metropole 

aglomerate + toata zona litorala inspre sud: Benidorm, Alicante 

- Ibiza – este insula care nu doarme niciodata, renumita pentru distractie, se organizeaza 

excursie de obicei de 1 mai, cea mai mare excursie organizata pentru studenti din lume 

(mii de studenti), pretul este destul de mare, ~300 euro pentru 4 nopti, dar merita. Daca 

va duceti, mergeti cu excursia organizata, nu pe cont propriu. 



- Palma de Mallorca – o insula de vis, cu niste plaje extraordinare si multe alte obiective 

turistice superbe. Puteti cauta bilete de avion la compania RyanAir, veti gasi preturi 

foarte accesibile in aprilie-mai, gen 20-30 euro dus-intors. 

- Granada – oras foarte pitoresc, cu puternice influente arabesti, o universitate foarte buna 

si foarte multi studenti Erasmus 

 

Intoarcerea acasa 

 La intoarcerea acasa va va lua ceva timp sa va acomodati. Daca va intoarceti 

direct in sesiune, asa cum a fost cazul meu, trebuind sa dati niste examene la niste materii 

la care la care nu ati putut participa, socul e cu atat mai mare. 

 Va recomand sa incercati sa vorbiti cu fiecare profesor in parte inainte de plecare 

sau chiar pe parcursul semestrului. Spun sa incercati, pentru ca in cazul anumitor 

profesori va fi imposibil sa luati legatura cu ei (nu veti primi nici un raspuns la mail). In 

general, nu trebuie sa recuperati activitatile de laborator, dar sunt si exceptii, astfel ca cel 

mai bine este sa vorbiti cu fiecare profesor in parte. 

 Luati in considerare ca, foarte probabil, veti avea o sesiune de toamna foarte 

aglomerata si ca nu va fi deloc usor sa promovati toate examenele (cel putin in cazul 

meu, care am pierdut ambele sesiuni aproape in totalitate, daca pierzi doar una e mai ok). 

 

Concluzii personale 

 Pentru mine aceasta experienta a fost una extraordinara, de care mereu imi voi 

aduce aminte cu mare placere. Am calatorit mult, am vazut locuri superbe si am intalnit 

oameni din toate colturile lumii. Am invatat sa ma descurc singur in anumite situatii, dar 

am si legat prietenii pentru o viata. Consider ca pentru oricine aceasta experienta este 

bine venita, si va recomand sa nu va fie teama cand luati aceasta decizie, pentru ca foarte 

probabil, nu o veti regreta, pentru ca dezavantaje majore chiar nu exista. Mici dificultati 

desigur ca vor aparea pe parcurs, dar veti trece usor peste ele. 

 

 Daca aveti intrebari sau nelamuriri, voi incerca sa va ajut cu mare placere. Ma 

puteti contacta la mail-ul stefan.amihai@yahoo.com 

 

         Mihai Adrian-Stefan 

mailto:stefan.amihai@yahoo.com

