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Ioana Livadariu

Stadiul a fost desfăşurat de către slt. Livadariu Alexandrina Ioana in Toulouse, Franta pentru
elaborarea proiectului de diploma, in perioada 01.04.2008 – 30.06.2008 sub îndrumarea domnului
Anas ABOU EL KALAM, in laboratorul de cercetare IRIT, ENSEEIHT.
Drumul Bucuresti – Toulouse a fost făcut împreuna cu ceilalţi colegi, care au participat si ei la
stagiu Erasmus pentru elaborarea proiectului de diploma. Plecarea a fost pe 31 martie 2008 din
Bucuresti cu un zbor Bucuresti – Lyon. Deplasarea de la Lyon pana la Toulouse s-a realizat cu trenul.
Drumul retur a fost pe data de 31 iunie 2008 cu trenul din Toulouse – Lyon si cu avionul Lyon –
Bucuresti. Un sfat pentru viitori studenţi care vor fi beneficiarii unui stagiu Erasmus este legat de
drumul parcurs pana la destinaţie. Tinanad cont de experienţa avuta, sfatul meu este ca aceştia sa se
intereseze din timp pentru zboruri directe către destinaţia finala, evitând eventualele legături prin
intermediul unui drum cu trenul. Biletele trebuie sa fie achiziţionate cat mai devreme posibil pentru a
profita de eventualele reduceri ce pot apărea.
1) Cazarea:
O data ajunşi in cămin veţi primi de la secretariat o camera in primire. De menţionat este faptul
ca o data cu camera veţi primi si fisa( formular) de stare a camerei pe care aţi primit-o . Este
important sa notaţi toate neregulile observate in camera pe care o primiţi, altfel riscaţi sa fiţi
puşi la plata atunci când părăsiţi căminul pentru stricăciunile din camera.
De asemenea este util sa solicitaţi si un atestat de rezidenta. Acesta s-a dovedit util in
deschiderea unui cont la banca si in achiziţionarea unui abonament Tisseo( pentru autobuz si
metrou)
2) CAF( Casa de Alocaţie Familială):
Prin interemediul inaintarii unui fomular( online) care aceasta institutie puteti sa reduceti chiria
la camera in care veti sta. In cazul meu chiria a fost redusa cu 41 de euro. Sfatul meu este sa
completati acest formular cat mai repede pentru a putea beneficia de acesta reducere.
3) Masa( atat masa de pranz cat si cea de seara) poate fi servita in una din cantinele universitare,
pretul uneia fiind 2,8 euro. Iar daca nu suneti multumiti de meniul oferit la aceste cantine, o
solutie este gatitul in camera, care reduce costul hranei considerabil. Privind acest aspect,
recomand ca locuri pentru cumparaturi magazinele Lidl si Champion . De asemenea, piata de la
Jeanne d'Arc in fiecare zi de la 8.00-12.00, exceptie facand ziua de luni.
De asemenea, trebuie sa fiti foarte atenti la programul magazinelor: duminica si in zilele de
sarbatoare atat magazinele cat si cantinele studentesti sunt inchise.
4) Excursii:
In timpul perioadei petrecute sfatul meu este sa profitati cat mai mult( in limita bugetului de
care dispuneti) si sa mergeti in excursii cat mai mult. Pentru reducerea cat mai mult a costurilor
deplasarilor, solutia o reprezinta planuirea acestora din timp si achizitionarea din timp a
biletelor de tren: costul biletelor creste cu apropierea de data calatoriei.

5) Stagiul desfasurat in laboratoul de cercetare a avut drept scop eleborarea proiectului de
diploma in domeniu securitatii informatiei. Un lucru important de mentionat ( si ca sfat):
seriozitatea este apreciata si respectata in cadrul muncii care o desfasurati. Nimeni nu are
pretentia sa stiti totul. De aceea aveti acecees la articolele IEEE si, de asemenea va puteti
consulta si cere ajutorul profesorilor din institutul de cercetare. Cheia este sa va intereesati si sa
va stabiliti anumite terme limita in desfasurarea proiectului, pe care sa le respectati..
Stilul de lucru si experintata dobandita reprezinta un mare atu al stagiului.
De asemenea, as dori sa menţionez ca, existenta unei baza minime a limbii franceze este
necesara pentru toţi cei care sunt interesaţi de un stagiu in Franţa. Dar si o buna cunoaştere a limbii
engleze este apreciata. In cazul meu, stagiul a fost deosebit de util in dezvoltarea cunoştinţelor limbii
franceze, având deja cunoştinţe solide a limbii engleze. De menţionat este si stilul de viaţă foarte liniştit
a francezilor, pe care in mod sigur îl veţi aprecia.
In încheiere, ultimul sfat care cei care beneficiarii unei astfel de stagiu este sa profite cat mai
mult posibil de toate oportunităţile care apar( atât cele profesionale, cat si cele pe plan social) in aceasta
perioada.

