
B.A., student outgoing Franta 

„Experienta Erasmus m-a ajutat sa-mi imbunatatesc intr-un mod considerabil competenta lingivistica, 

obtinand chiar si examenul DALF, la care aspiram demult; in al doilea rand, am cunoscut oameni noi 

(studenti, cadre didactice) de la fiecare avand ceva de invatat; iar in al treilea rand, perioada in care 

am stat in Franta m-a ajutat sa fiu mai stapana pe mine.” 

 

L.R., student outgoing Portugalia 

„Pe parcursul acestei mobilitati Erasmus am studiat limbile engleza, franceza si portugheza. Toate 

aceste cursuri au fost sustinute de catre nativi. Coordonatorii academici si biroul Erasmus mi-au 

oferit toate informatiile si sprijinul de care am avut nevoie. Ca student Erasmus, m-am integrat cu 

usurinta in colectivul din Portugalia. La universitatea din Coimbra sunt studenti de diverse 

nationalitati si am fost expusa multiculturalismului. Experienta mea a fost una foarte placuta si voi 

recomanda si altor studenti sa aplice pentru o mobilitate de studii Erasmus+.” 

 

B.D., student outgoing Polonia 

„O experienta placuta, intr-un cadru frumos al institutiei gazda, in care am evoluat, mi-am stabilit 

limitele plecarii mele pe viitor in alta tara. O perioada  in care am realizat ca trebuie sa-mi pretuiesc 

mai mult tara.” 

 

N.I., student outgoing Portugalia 

„Fiind student, dupa parerea mea, Erasmus+ este cea mai frumoasa experienta. De ce? Pentru ca nu 

doar deschide noi orizonturi pe plan profesional si personal, dar te ajuta sa te dezvolti in toate 

directiile. Devii capabil sa iti asumi riscuri si sa infrunti obstacole. Dar cel mai frumos lucru ramane sa 

fii student intr-o tara cu o limba si cultura diferita, inconjurat de 30/40 de nationalitati. Recomand 

tuturor!” 

 

T.I.,conf. dr. outgoing Manisa, Turcia 

„In urma acordului de colaborare existent in cadrul programului Erasmus+, intre Universitatea 

„Dunarea de Jos” din Galaţi si Universitatea Celal Bayar din Manisa precum si a legaturilor de 

colaborare stabilite anterior la nivelul colectivului de cadre didactice din cadrul Facultatii de Educatie 

Fizica si Sport, am primit invitatia de a participa la un stagiu de predare in nov. 2016. Din punct de 

vedere profesional, realizarea acestei mobilitati a fost foarte placuta si benefica in acelasi timp. In 

universitatea partenera am intalnit o atmosfera prietenoasa, agreabila, favorabila procesului 

didactic, de cercetare si a activitatilor extra didactice si culturale. Studentii participanti la activitatile 

didactice au fost interesati de modul cum este abordat procesul de educatie fizica in Europa si de 

legaturile de similaritate pe care acesta le are cu modul de desfasurare a lectiilor practice in tara lor. 

In dezbarerile pe care le-am avut cu colegii din facultatea de profil am abordat aspecte ale 



cercetarilor pe care le realizez privind studierea influentelor exercitate de modul de practicare al 

exedercitiului fizic la nivele diferite da varsta. Am discutat constructiv si despre posibilitatea realizarii 

unor activitati de cercetare comune in cadrul programului Erasmul+ in vederea realizarii unor 

schimburi de bune practici pe directii de specialitate, sociale si culturale. Am fost pe deplin multumita 

de aceasta mobilitate si ii multumesc echipei Erasmus ca mi-a oferit posibilitatea realizarii acesteia, 

ceea ce mi-a imbogatit cunostintele de specilitate, culturale si umane.” 

 

D.L.G., prof. univ. dr. outgoing, Foggia, Italia 

„Obiectivele participarii mele la International Erasmus Week a universitatii din Foggia, Italia (iunie 

2017), au fost urmatoarele: 

- sa experimentez si sa-mi perfectionez noi tehnici de predare in domeniul limbii franceze in 

domeniul tehnic si de afaceri; 

- sa promovez activitatile stiintifice si didactice desfasurate la Universitatea „Dunarea de Jos” din 

Galati; 

- sa ma informez cu privire la noutatile aparute la nivel european in domeniul predarii limbilor 

straine; 

- sa-mi imbogatesc experienta de predare in medii internationale si multiculturale; 

- sa largesc si sa intaresc cooperarea in cadrul programului Erasmus+ prin schimbul de idei cu 

partenerii italieni si cu cei din intreaga Europa prezenti la eveniment; 

- sa imbunatatesc strategia de internationalizare ale ambelor institutii prin incercarea de crestere a 

volumului de schimburi de studenti intre Universita degli Studi di Foggi si Universitatea „Dunarea de 

Jos” din Galati. 

Schimbul de idei cu colegii de diferite nationalitati si in special italieni, cu care am legat relatii 

profesionale, dar si amicale, dovedindu-se extrem de fructuoase. Am avut, totodata, ocazia sa gasesc 

si sa studiez in biblioteca, si baza de date a universitatii italiene, numeroase materiale cu privire la 

tehnologiile moderne ale predarii limbilor straine. Cu colegii din toata Europa, am avut si placuta 

ocazie de a-mi exersa priceperea in alte limbi straine, iar imersiunea totala in limba italiana a fost mai 

mult decat binevenita. Mai mult decat atat, in cadrul evenimentului s-au organizat cursuri de limba 

italiana la care am participat cu multa placere.” 




