„Stagiul de mobilitate în Ungaria, orașul Szeged a
reprezentat o experiență deosebită pentru mine, studentă la
specilitatea Relații Internaționale. Activitățile în cadrul
stagiului au fost divizate în două părți și anume: orele întro grupă de studenți internaționali, la Universitatea din
Szeged și activitățile în care sunt implicați studenții
francofoni, la Centrul Universitar Francofon.
Perceperea utilității unui alt sistem de învățămînt,
practicarea limbilor străine și constrîngerea de a mă adapta
cît mai rapid la un nou mediu, au reprezentat motivația
mea de a ieși din zona de confort. Consider că această
experiență reprezintă un atu pentru mine deoarece
formarea internațională trebuie să reprezinte prioritatea
studenților la această specialitate.
Recomand tuturor tinerilor să fie ambițioși, perseverenți și se dezvolte multilateral, iar
astfel de stagii sunt o oportunitate extraordinară.” (Rață Daniela)
„Stagiul de practică în Cluj-Napoca, în cadrul programului de burse pentru mobilitate
oferite de AUF, consider că a fost o experiență care m-a dezvoltat din toate punctele de vedere.
Începând cu dezvoltarea gândirii critice și finisând cu o experiență în domeniul activităților extra
pot spune că nivelul de cunoștințe și practică pe care l-am obținut în cadrul acestui studiu.
Astfel țin să menționez faptul că lucrul în cadrul centrelor internaționale, într-o altă țară,
alături de o echipă de prestigiu și alături de studenți cu alte viziuni înseamnă pentru un student în
relații internaționale un avânt către realizare și o doză de profesionalism arhinecesară.

Activitățile mele pe care le-am desfășurat în aceste două săptămâni petrecute la Cluj au
fost divizate pe două compartimente: organizarea colocviului internațional și participarea în
cadru la acestuia și desigur intership în cadrul Centrului de Cooperări Internaționale al
Universității Babeș-Bolyai.
Aș descrie acest stagiu ca pe unul foarte motivant și plin de energie necesară pentru a
depune și mai multe eforturi în a excela în domeniul pe care l-am ales și anume Relațiile
Internaționale. A fost ceva inedit care mi-a permis să cunosc o altă societate, o altă cultură, o cu
totul altă viziune asupra vieții și activității, o altă metodă de abordare a lucrurilor în cadrul
învățământului, etc. (Rău Dumitru)

