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Iordache Cosmin
Radu Alexandru

In perioada 30.03.2007-01.06.2007 am desfasurat un stagiu de pregatire a
proiectului de diploma in cadrul laboratorului GIPSA LAB din universitatea INPG
Grenoble, Franta.
Date si sfaturi privind viata studenteasca in orasul Grenoble :
1. Cand efectuati actele pentru cazare cereti sa vi se intocmeasca un dosar CAF ,
acesta scutindu-va de o suma de bani din chirie (avem acest drept pentru ca
facem parte din Uniunea Europeana) ;
2. Cazarea:


noi am locuit in centrul universitar RABOT care este situat pe un deal
din oras accesul facandu-se cu o naveta care circula dimineata si seara la
interval de 15 minute ;



conditiile sunt destul de bune, in acest centru sunt camere cu 2 paturi
(107 euro de persoana din care 40 sunt platiti de CAF) si camere cu un
pat (175 euro din care 40 sunt suportati de CAF) ;



locuirea in acest centru presupune cumpararea de abonament lunat pe
toate liniile (23,5 euro pentru studenti) ;



mai sunt centre universitare si in campusul universitar unde sunt preturi
asemanatoare si conditii asemanatoare ;



un lucru pozitiv la centrul unde am fost cazati a fost faptul ca am avut
conexiune la internet in camera spre deosebire de celelelte rezidente ;

Pentru a beneficia de reducerea la transportul in comun si la multe alte
beneficii din campusul universitar va trebui sa faceti legitimatie de student la
secretariatul facultatii, aceasta legitimatie costa 47 euro si acorda beneficii si
reduceri la transport , piscina, teren de tenis etc.
3. In actele pentru facultate va trebuie si o asigurare locativa care se poate face la
orice banca ;

4. Pentru usurarea platilor in magazine si la achizitionarea altor produse va
sfatuim sa faceti un card la o banca din oras, e bine de stiut ca fiecare banca
ofera un bonus daca sunteti adusi acolo de un client al bancii (LCL ofera 25
euro, BNPPARIBAS 20 euro etc)
5. Cele mai ieftine magazine cu produse alimentare sunt ED si LIDLE pe care le
puteti gasi langa campusul universitar, alte magazine de alimente mai sunt
Carrefour, Casino Geant cel mai mare centru comercial aflandu-se la Grand
Place (cu tramvaiul B) ;
6. Se desfasoara slujba religioasa la fiecare 2 saptamani , in limba romana, in
orasul POISAT langa GRENOBLE (se ajunge acolo cu autobuzul 34) ;
7. Masa am luat-o la cantinele facultatii unde un bon de masa costa 2,75 euro ;

