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Numele meu este Roxana Andreea Bâră şi sunt studentă a Universităţii Ecologice din Bucureşti. Urmez master-ul în cadrul Facultăţii de 
Ştiinţele Comunicării şi Relaţii Publice şi în prezent SUNT STUDENTĂ ERASMUS în Franţa. 

Experienţa mea Erasmus începe în momentul în care ajung la cămin şi mă văd singură departe de casă, familie şi prieteni. În acel 
moment am conştientizat faptul că trebuie să mă descurc singură şi aşa uşor, uşor, am început să cunosc oameni noi din diferite ţări, 
culturi şi obiceiuri, toţi aduşi laolaltă de aprofundarea limbii franceze şi de încercarea unei noi experienţe a vieţii studenţeşti în Erasmus. 
La fel ca mine şi alţi colegi s-au lovit de experienţe plăcute sau mai puţin plăcute, de situaţii limită în care trebuie să decizi repede ce 
anume să faci sau să nu faci, ori de momente în care singur să cerni ce este bun de ce este rău pentru tine, acest lucru oferindu-ţi de 
multe ori un plus de încredere în sine.

Deşi sunt la jumătatea mobilităţii Erasmus, pot spune că am învăţat o mulţime de lucruri noi, am vizitat casa faimosului Jules Verne, 
care în momentul de faţă serveşte drept Muzeu, în Amiens, Franţa, am participat la diferite evenimente create de ESN, o organizaţie 
menită să ajute şi să unească tinerii veniţi cu Erasmus pe meleaguri străine, din orice colţ al lumii sub aceeaşi deviză: „Liberté, Égalité, 
Fraternité”. Aici nu contează cine eşti şi de unde vii, ce culoare, sex, naţionalitate sau cultură ai, toţii sunt străini şi nu există probleme 
etnice sau rasiale fiind cu toţii acceptaţi. Totodată poţi lega prietenii şi conexiuni pe viaţă cu oameni din întreaga lume, împărtăşind 
experienţe mereu vom avem ceva nou de învăţat.

Odată cu experienţa Erasmus, am întâlnit oameni care deşi nu mă cunoşteau au fost deschişi să mă ajute, să mă înveţe şi să mă tolereze. 
Trebuie să recunosc că limba franceză a fost şi este o provocare pentru mine dar am întâlnit oameni binevoitori şi deschişi, chiar 
prietenoşi, dornici să mă ajute şi să mă sfatuiască.

În opinia mea, mobilitatea Erasmus+ este o experienţă unică pe care toţi studenţii, tinere speranţe, ar trebui să o încerce, pentru că nicio 
altă experienţă nu o va putea egala

Mergi în Erasmus, e pentru tine şi despre tine iar oportunităţile sunt acolo unde nici nu te aştepţi!




