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Stagiul a fost efectuat in perioada 01-03-2007/29-06-2007 la Institutul
Universitar Tehnic Paul Sabatier din Toulouse, Franta. Consider ca a fost o
experienta foarte buna atat din punct de vedere profesional cat si din punct
de vedere personal.
Stagiul s-a desfasurat in cadrul Laboratorului de Geniu Mecanic din
cadrul I.U.T- Paul Sabatier. Este un laborator foarte mare si bine pus la
punct, dotat calculatoare, masini specifice profilului astfel incat sa-ti poti
desfasura activitatea in conditii foarte bune. Relatia cu profesorul indrumator
Laurent Crouzeix a fost foarte buna, m-a ajutat de fiecare data cand am
intampinat dificultati. De altfel toti profesorii din acest laborator au fost
foarte deschisi si comunicativi. In acest laborator isi desfasurau activitatea
studenti din : Senegal, Spania, Franta, Portugalia, Algeria, cu care de altfel
am devenit prieten si comunicam prin e-mail.
Orasul Toulouse este foarte frumos, cu o istorie destul de bogata. Este
traversat de raul Garone. Este un oras bogat din punct de vedere cultural, cu
teatre, opera, cinematografe. Din punct de vedere studentesc este foarte bine
organizat, existand numeroase reduceri si facilitati pentru studenti.
Tot odata de aici se pot vizita orase mai vechi precum : Carcassone, Albi,
Narbone orase foarte vechi si foarte frumoase.
Campusul unde am fost cazat se numeste Rangueil si se afla putin spre
periferia orasului. Este foarte mare, aici desfasurandu-si activitatea foarte
multi studenti. Exista laboratoare din foarte multe domenii : electronica,
mecanica, chimie. Exista sali de sport pentru fotbal baschet, handbal precum
si pentru dans sportiv, fittnes.
Au existat numeroase activitati culturale : teatru in aer liber, concerte, cat si
activitati sportive : concursuri de fotbal, baschet , volei. In urma unui
concurs de fotbal castigat de echipa Rangueil din care am facut parte, am
ajuns la Paris pentru doua zile. A fost o experienta extraordinara.
In final pot spune ca toti cei care au sansa sa-si realizeze proiectul de
diploma prin o bursa Erasmus nu trebuie sa ezite nici o secunda pentru ca au
foarte mult de castigat. Vor descoperii un nou mediu de studiu, o alta
mentalitate si cred ca asta ii va ajuta foarte mult in cariera pe care vor sa o
urmeze.

