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Salut, Bom dia, Merhaba, Χαίρετε, Cześć, Bonjour, Ciao, Hola, Hello!!
În primul rând să mă prezint: Ionuț Tudor, student UEB... acestea au fost și primele mele cuvinte când am ajuns în fața coordonatorilor 
Erasmus+ de la IPCA - Portugalia.
Recunosc că startul a fost mai greu, asta însemnând primele 3-4 zile, apoi parcă timpul trecea prea repede și nu prea am fost de acord 
cu asta, dar să continuăm... am accesat grupul Erasmus+ Barcelos de pe Facebook, iar acolo am aflat unde se întâlnesc studenții pentru 
a schimba o vorbă, iar apoi a fost visul oricărui student devenit realitate. 
Erasmus+ este programul prin care orice student poate beneficia de o experiență unică, pentru că, din punctul meu de vedere, nu o pot 
vedea altfel decât așa... unică!
Erasmus+ a fost șansa mea de a lega noi prietenii, prietenii care se vor păstra toată viața cu persoane din toate colțurile lumii și unde 
voi fi primit mereu cu brațele deschise. 
Vreau să denumesc ca unice aceste prietenii, pentru că doar în Erasmus+ am simţit cum e să vorbești cu cineva în altă limbă decât cea 
maternă și să te simți atât de aproape de ei, să poți împărtășii atat de multe sentimente... 
Nu vă gândiți că mi-a fost mereu ușor, dar de fiecare dată a fost cineva care mi-a sărit în ajutor și asta datorită faptului că eram „un 
Erasmus”.
Consider că această experiență a venit la momentul potrivit pentru mine, deoarece datorită ei am reușit să mă dezvolt pe toate planurile 
și să fiu privit cu alți ochi, asta însemnând că mi se deschid de zece ori mai multe uși și mult mai multă lume este interesată de mine. 
Vreau să închei cu un sfat pe care să-l transmit viitorilor studenți care aleg să trăiască această experiență Erasmus+: enjoy from the first 
second this experience because in the end it will be to late!  
 
Când povesteşti cuiva despre mine, despre ce am experimentat, despre ce am vizitat, despre ce am cunoscut și despre ce am simțit, 
spune-o într-un singur cuvânt ... ERASMUS.




