Franta
In cazul meu,aceasta alegere de a studia in Franta a fost determinata de faptul ca nu am vrut sa
studiez in Romania, alegand aceasta tara pentru conditiile si oportunitatile foarte bune,dar si pentru
costurile acceptabile.Pe langa aceste avantaje,cu placere am descoperit ca statul francez te ajuta foarte
mult,platind o parte din chirie si acordand burse sociale si de merit.
In legatura cu desfasurarea cursurilor,incep
prin a spune ca nu sunt obligatorii,dar este greu sa
te descurci fara sa ai prezente.Obligatorii sunt
laboratoarele si seminariile,asa zisele ’Travaux
Dirigés-TD’,aici fiind vorba despre cursuri in sali
de clasa coordonate de un profesor,punandu-se
accentul pe rezolvarea exercitiilor pentru a-ti
pregati examenele viitoare .Absentele se motiveaza
cam greu aici,spre deosebire de Romania.In rest,
profesorii sunt bine pregatiti si in general iti pun la
dispozitie pe site-ul universitatii cursurile sau niste
notite care sa te ajute.La curs,se utilizeaza
prezentarile Power Point,
proiectate pe un ecran mare,acest lucru ajutandu-ne
sa luam notite.Daca nu reusesti acest lucru sau ai
alte intrebari,poti sa intrebi in timpul cursului sau
pur si simplu ii dai un e-mail profesorului,stabilesti
o ora si te duci la biroul acestuia.Sunt deschisi la
intrebarile studentilor .Biblioteca de care dispune
facultatea mea,Facultatea de Stiinte Economice si
Gestiune din Strasbourg,este foarte mare,insa nu e
obligatoriu sa imprumuti de la biblioteca facultatii
tale,avand posibilitatea sa imprumuti de la orice
biblioteca din oras .Am uitat sa mentionez ca aici
folosesc foarte mult cardurile,chiar si cartea de
student e un card multifunctional(imprumuti
carti,acces la activitati culturale si sportive, dar si la
restaurantele universitare).
Pe langa aceste activitati strict educationale,ai posibilitatea sa te distrezi cu adevarat, fiind foarte
multe cluburi si asociatii studentesti care iti ofera oportunitatea sa faci ce vrei.
Aproape saptamanal se organizeaza petreceri studentesti cu preturi acceptabile,dar si alte activitati extrastudentesti(proiectii de film,festivaluri de muzica,film,dans).
Trecand la inscriere,se poate utiliza un site care este folosit si de francezi pentru admiterea la
facultatea(www.admission-postbac.fr) ,un site prin care iti alegi facultatile la care ai vrea sa intri,dupa
care primesti niste documente, la care mai adaugi diplomele tale si foaia matricola,insa eu recomand si
alta modalitate ,care este in general utila :te uiti pe site-ul facultatii de care esti interesat,iei adresa de email si trimiti un mail in care ceri informatiile de care ai nevoie,despre taxe,documente necesare pentru
admitere.Ti se va raspunde repede,nu trebuie sa fii foarte formal.
Pentru inscriere,de cand cu intrarea in UE nu este obligatoriu un test de limba pentru ca ei
considera ca este responsabilitatea ta sa te descurci la cursuri.Este posibil sa se ceara la anumite
facultati(acest lucru il afli fie cand iti alegi facultatea pe www.admission-postbac, fie dupa ce le-ai trimis

un e-mail),dar in general la cele de stat nu se cere.In cazul meu,a fost nevoie de foaia matricola si de
diplomele mele,dar nu aveam cine stie ce rezultate extraordinare.
Referitor la taxe,este taxa anuala de inscriere la facultate care in cazul meu la licenta este de 170
de euro(la master si doctorat ajungand undeva peste 200 de euro) si tot obligatorie este asigurarea
sociala de sanatate ,care este 200 de euro anual .
Cazarea la caminele studentesti si cererea de bursa in Franta se face cu ajutorul unui site(www.crous.fr)
inainte de a da bacul si inainte de a primi acceptul ca
ai intrat la facultate.Mentionez ca bursele sociale si de
merit nu se pot primi decat dupa ce stai un an in
Franta.In functie de venitul parintilor poti sa primesti
4000 de euro anual.
Camerele de camin incep de la 150 de euro pe
luna(camera simpla cu chiuveta,frigider, internet) ,dar
daca preferi si baie,bucatarie poate ajunge la 300 de
euro lunar.Asa chiriile in oras variaza de la 300 de
euro pentru o garsoniera pana la 500 de euro pentru un
apartament cu 2 camere).Atat in cazul chiriilor la
camin sau in oras,statul iti plateste o parte din
chirie,de exemplu cum eu trebuia sa platesc 150 de
euro,acum platesc decat 110 euro.
Acum sa trecem la mancare,pot sa spun ca
mancare frantuzeasca e ok.O masa la cantinarestaurant universitareste 3 euro,fiind o masa
consistenta cu antreu,fel principal si desert.La
supermaket-uri preturile sunt apropiate cu cele din
Romania,avand optiunea sa alegi dintr-o varietate
mare de produse de calitate cu preturi pentru toate
buzunarele.Cat despre mine,eu cheltui lunar intre 200
si 250 de euro(cazare si mancare),ceea ce mi se pare
ok,raportandu-ne la Bucuresti spre exemplu.
Alte detalii importante ar fi legate de limba.Pot sa va spun ca nu trebuie sa fiti speriati daca nu
prea stiti mare lucru ,franceza se poate invata,dar e de nevoie de efort ,asta e clar.Ce pot sa va zic ca
francezii sunt obisnuiti cu strainii si ca nu sunt deranjati daca nu te descurci.Sunt cursuri gratuite pentru
a invata franceza care te pot ajuta enorm, insa mai e nevoie si de ceva efort suplimentar.
Oamenii aici sunt foarte detasati,mereu cu zambetul pe buze,fara stres ,iar orasul este frumos,un
amestec intre arhaic si noutate.Dupa aproape 6 luni,chiar cred ca am facut o alegere foarte buna si nu
regret ca am plecat,totul va fi o experienta de neuitat,mai ales cand iti faci prieteni din toate lumea,dar
avand alaturi aici si multi prieteni romani.
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