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   Cum as putea incepe pentru a satisface curiozitatea  celor interesati de bursa Erasmus in 

Graz la TU( Technische Universitat)?  

   Cred ca ar fi o idee buna sa va spun mai intai parerea mea despre semestrul petrecut la 

Graz , iar ulterior sa va dau sfaturi ca sa nu aveti probleme. 

    Nu as putea spune ca am fost vreodata un student model ,dar am incercat sa ma mentin 

in jumatatea superioara a grupei mele pentru a obtine bursa de merit. Acum spunandu-va 

asta marea parte o sa credeti ca pustiul e tocilar si cei cu cu restante nu o sa aibe vreo 

sansa. Nu, pentru bursa Erasnus toata lumea care nu are mai mult de 2 restante este 

eligibil.  

     Erasmus, era un cuvant nou pentru mine in perioada vacantei trecerii din anul I in anul 

II, dar am vrut neaparat sa plec in strainate cu o bursa si am citit pe site-ul facultatii de 

automatica ca exista burse Erasmus in strainatate. Imi luasem inima in dinti si decisesem 

sa plec in strainatate cu o bursa. Cum  am facut ? Prima  data imi ,i-a, facut CV-ul ,iar 

ulterior mi-am facut copie dupa diploma de Cambridge , de oarece trebuie sa detii un act 

dovedidor al cunostiintelor tale in engleza sau germana ( daca nu ai asa ceva poti lua de 

pe site-ul facultatii TU- Graz un certificate in care profesorul de la facultate iti va oferi un 

calificativ), de asemenea mai ai nevoie de o scrisoare de intentie din partea unui 

professor, foaia matricola a anilor de studiu si o adeverinta de student dovedind ca esti 

student la buget . Cam astea ar fi actele necesare pentru a aplica  pentru o bursa Erasmus. 

Dupa ce am depus actele, actele am discutat cu coorsonatorul de proiecte de la 

departamentul de mecatronica si robotica, acesta ma sfatuise ca este prea devreme sa plec 

din anul II, ca nu am experienta suficienta, dar in ambitia mea am neglijat spusele 

acestuia si am dat inainte, dar cata dreptate aveam sa ii dau. 

      Pentru a putea depune actele la facultatea respective, trebuia sa fac un Learning 

Agreement unde adaugam cursurile care doream sa le urmez in semestrul II la facultate in 

Graz ( aceste cursuri se pot schimba, dupa ce se face intalnirea cu reprezentantii de la 

facultate) . Learning Agreementul l-am trimis pana la data de 15 noiembrie ( deadline-ul 

pentru depunerea acestora), unde am asteptat raspunsul pentru a studia  la TU Graz. 

Dupace ti-ai trimis contractul pentru cursuri la facultate trebuie sa cauti cazare. Cei de la 

Graz recomanda niste camine de la OEAD, la care v-as sfatui sa va uitati pe site-ul lor 

cand este deadline-ul pentru ocuparea caminelor, pentru ca eu am facut prostia sa astept 

confirmarea, aceasta durand mai mult decat ma asteptam . Ca sa fiu précis acesta mi-a 

venit dupa ce s-a inchis perioada pentru inscriere la camine. Eu nestiind daca voi fi 

acceptat nu am dorit sa rezerv un camin deoarece exista o taxa de depozitare de 750 euro 

pentru confirmare. Venindu-mi contractul a trabuit sa-mi caut cazare si am apelat tot la 

cei de la OEAD si mi-au oferit o camera dubla la un camin (Untere Schonbrungasse) care 

era destul de departe de facultatea mea ,cam 45 min de mers pe jos sau 20 de min cu 

bicicleta, la aceasta platind o chirie lunara de 240 euro, iar camerele erau foarte mici. 

Majoritatea cursurilor le veti face in Inffeldgasse si de aceea v-as recomanda sa va 

rezervati un loc la Moserhofgasse care este la 5 min de facultate si costa 150 euro chirie 

pe luna. Terminand cu aplicatul  pentru facultatea din Graz   a trebuit sa ma duc la 

Universitatea din centru sa semnez contractul pentru bursa , unde v-as recomanda sa luati 

banii cash deoarece banca care au recomandat-o ei elibera carduri VISA care nu sunt 



bune in supermarketurile din Austria ei folosind  numai Maestro , plus ca aveti nevoie de 

cipul pentru Quick ( cardurile din Romania neavandu-le, el iti este necesar cand platesti 

cu cardul la spalatul rufelor si va sugerez sa va faceti unul de student in Austria ) . In 

acelasi timp urma sa imi dau examenele din sesiunea de iarna , care le-am dat cu o luna 

mai devreme facand o cerere pentru sesiune speciala deoarece se intercala cu plecarea 

mea si v-as recomanda sa faceti acelasi lucru deoarece o sa ramaneti cu foarte multe 

examene de dat in sesiunea e toamna. Acest capitol fiind incheiat , mi-am rezervat bilet 

pentru autobus si am plecat pe 8 februarie cu directia Graz. Am ajuns a doua zi unde m-a 

asteptat tutorele meu ( Iulia Marneanu) la Hauptbahnhof si ar o idee buna sa va luati un 

tutore care sa va astepte ( puteti rezerva unul la www.esn.org ) sis a va ridice cheile de la 

camin . De luni incepeam cursurile de intesiv germana pentru care aplicasem , aiar acesta 

era cu 3 saptamani inaintea startului semestrului de TU Graz.  

      Era sa uit sa mentionez ca nu este importatant sa stiti germana deoarece exista cursuri 

care se predau in engleza , dar acestea  nu prea au echivalent pentru studentii de la 

Facultatea de Automatica, ele pretandu-se studentilor de la Calculatoare . Eu cunoscand 

un pic de germana si aplicand pentru cursul de intensiv germana de la inceputul 

semestrului ( v-as recomanda sa il faceti deoarece are 6 credite ECTS ), am optat pentru 

cursuri care erau cat decat echivalente cu cele se s-au predate in semestrul II la noi la 

facultate. Tin sa va atentionez ca in general cursurile care sunt in engleza se preteaza 

studentilor Erasmus, de oarece exista o oarecare lejeritate la aceste cursuri. Eu optand 

pentru cursuri in germana cum ar fi : “Simulation of Electronic Circuits” cu domnul 

Soser , “ Mechatronical Systems” cu domnul Hafner si domana Ellerman  , “ Process 

Automation” cu domnul Bauer , “Computer Organisation” cu domnul Porch si domnul  si  

domnul Niedermayer“ Software development and Knowledge Management”cu domnul 

Slany  ( denumirile fiind traduse din germana ) . Fiecare dintre aceste cursuri avand curs, 

laborator , seminar si proiect (marea parte avand credite separate fata de curs sau 

laborator). Va atentionez ca este foarte dificil sa obtii 30 de credite in Austria deoarece , 

putini studenti reusesc sa obtina acest numar, iar cei care reusesc ajung in ziar pentru 

performante deosebite ( vorbele domnului professor Soser, dar uitasem sa precizez la 

cursurile predate in germana). Toate aceste cursuri erau interesante , dar erau cu mult 

peste nivelul meu de cunostiinte. Era preferabil sa mai fi asteptat un an, deoarece 

cunostiintele care au fost predate in semestrul II la noi la facultate imi erau necesare in 

Austria. Aveam dificultati mari in terminarea cerintelor date de profesori, la unele dintre 

laboratoare si cursuri renuntand deoarece nu faceam fata , iar la cele care imi ramasesera 

am fost nevoit sa apelez la ajutorul profesorilor din tara. Imi era foarte frica sa pic la 

vreun examen deoarece nu vroiam sa platesc bursa inapoi , dar ulterior invatasem ca nu 

era obligatoriu sa iti iei toate creditele ci puteai sa iti dai examenele in tara. 

      Dupa ce v-am speriat sufiecient ar fi bines a va spun si partile bune ale plecarii mele. 

       Daca te duci in Graz numai cu gandul de a petrece , iti garantez ca exista cate 2-3 

petreceri pe saptamana. Miercurea din doua in doua saptamani toti studentii Erasmus erau 

la Office Pub, unde conversau in engleza si petreceau pana dimineata indiferent ca erau 

cursuri a doua zi si multe altele. V-as recomanda sa va faceti cardul ESN , costa 5 euro , 

iar acesta iti dadea reducere la fiecare petrece Esn si la bauturi , excursii organizate de 

Esn si multe alte evenimente organizate de ei.  

       Grazul este un oras ca de dimensiunea Craiovei, ve-ti crede ca este mic , dar este al 

doilea oras ca marime din Austria. Este un loc placut de locuit si de vizitat , nu este este 

http://www.esn.org/


foarte multa agitatie si ai cateva locuri interesante de vizitat cum ar fi  Stadpark, turnul cu 

ceas de pe Schlossberg, Muzeul de arta moderna etc. La caminul unde stateam aveam ca 

tot ce imi puteam dori , dar cum am mentionat anterior camerele erau facute pentru 

persoane care nu depaseau 1.80 inaltime ( eu avand aproape 1.90) si mai era si departe de 

facultate pe deasupra. Dar toate acestea paleau in fata beneficiilor , aveam sala de fitness, 

bar , camera de muzica, gradina unde puteai sa faci gratar si sa joci volei deoarce avea un 

teren de volei si de asemenea o sala de cinema. Mai presus de toate erau relatiile de 

prietenie pe care le formai cu celelalte perosane deoarece eu impreuna cu cativa colegi de 

camin Renier Mendoza ( Filipine), John Walker ( SUA), Ringaile Levickaite ( Lituania) 

si  Maria Schiller (Germania) am reusit sa convingem o parte din studentii Erasmus sa 

vian la noi la camin in fiecare weekend sa petrecem , dar din nefericire nu puteam sa stau 

de fiecare data cu ei ca mai si de invatat ( cum v-am explicat cu frica in san datorita 

bursei). In fiecare saptamana gateam mancaruri traditionale si stateam la “ taclale”. 

  La zilele de nastere era regula ca sa se faca la “Palatul Untere Schonbrungasse” si toti ne 

distram de minune fara sa aletam politia, pana si eu mi-am facut ziua de nastere acolo si 

m-am simtit foarte bine alaturi de noii mei prieteni , iar pachetele trimise din 3 in 3 

saptamani de parintii mei ce contineau mancaruri si bauturi traditionale romanesti erau 

atractia serii. Toti prietenii mei doreau sa cunoasca pe persoana care gatea acele 

mancaruri exceptionale ( mama) si persoana care facea vinul atat de bun si tuica atat de 

tare ( tata).  

 
   Asa au trecut lunile si am ajuns la sfarsitul lunii iunie cand trebuia sa ma decazez  

deoarece caminul devea hotel de la 1 iulie , dar trebuia sa le aleg intre a sta la camin si sa 

pltesc cate 16 euro pe noapte sau sa imi gasesc alt loc unde sa stau. Asa ca am apelat la 

prietenii mei din Graz (2 romani ), unul student la TU Graz si celalat lucra ca 

programator in Graz. Ei locuiau impreuna cu un indian  cu chirie in vecinatatea facultatii. 

M-auprimit la ei in casa pentru 3 saptamani  unde in  acest timp nu mi-au perceput nici un 

fel de chirie. 



     A venit sfarsitul semestrului si eu trebuia sa imi fac bagajele de plecare , amintirile 

facute acolo le voi purta mereu in suflet si legaturile de prietenie create acolo le coi pastra 

mereu. 

     Daca ar fi sa sumez intr-un cuvant activitatea mea din Graz cred ca as numi-o : 

Interesanta. 

     Daca vreti mai multe detalii nu ezitati sa ma contacti pe numarul de telefon 

:0769629285 sau adresa de facebook : Ionescu Vlad Adrian si de asemenea v-as sugera sa 

cititi si rezumatul lui Dan Stoica pentru o perspectiva mai buna. 

    

 

 


