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Stagiul pentru elaborarea proiectului de diplomă a fost efectuat de către noi, slt.
Cîmpeanu Florina şi slt. Frăţilă Cătălin, în Marseille, Franţa în perioada 1 aprilie – 30 iunie 2007
sub îndrumarea domnului profesor Traian Muntean, în laboratorul de cercetare ERISCS al Şcolii
superioare de ingineri din Luminy (ESIL) din cadrul Universitaţii Mediteraneene II din
Marseille.
ESIL formează ingineri în specializările: informatică, reţele şi multimedia, biotehnologie
beneficiind de echipamente şi laboratoare cu renume internaţional în cadrul cărora cercetătorii
îşi desfăşoară activitatea de cercetare. Laboratorul de cercetare ERISCS este dotat cu aparatură
de ultimă generaţie accesul făcându-se numai pe bază de cartelă magnetică.
Biletele de avion le-am achiziţionat cu o lună înainte de plecare. Deoarece zborurile spre
Marseille ajungeau foarte târziu şi exista varianta să nu mai putem fi cazaţi, am optat pentru
varianta Lyon şi de acolo cu TGV-ul până în Marseille. De la gara St. Chareles trebuie luat
metroul până la staţia Rond Point du Prado şi de acolo autobuzul 21 pănă la capăt. Campusul
unde am fost cazaţi se numeşte Luminy şi este situat în afara oraşului la poalele munţilor.
TGV-ul a avut întârziere, iar profesorul îndrumător a vorbit la cazare pentru a ne păstra
cheile de la camere. Camerele au fost acceptabile, cu o singură persoană în cameră, fără Internet,
iar chiria este de 145 euro de persoană. Trebuie să plăteşti la început pe toate cele 3 luni, la care
se adaugă 150 de euro garanţia. Garanţia nu o primeşi înapoi la plecare, ci trebuie să laşi un cont
şi o trimit ei (de preferat un cont făcut în Franţa dacă te mai întorci acolo).
Masa se poate servii la cantina studenţească (prânzul costă 2.80 euro), dar nu v-aş sfătui
să mergeţi să mâncaţi acolo. Căminul este dotat cu o bucătărie cu plită electrică şi frigider (se
poate închiria un cat dintr-un frigider cu 18 euro pe 3 luni), iar noi ne-am cumpărat ustensile
pentru gătit şi astfel nu am mers la cantină. Cel mai apropiat supermarket şi singurul pe o rază de
4 km este Geant, la 7 staţii de autobuz. În campus nu există nici un fel de magazin, dar în fiecare
seară poţi să cumperi pâine de la cantină. Duminica totul este închis atât în campus (cantina,
facultatea), cât şi în oraş.
Vă sfătuim să mergeţi şi să vizitaţi cât mai multe locuri, deoarece este o ocazie excelentă
de a cunoaşte locuri şi oameni noi şi veţi rămâne cu adevărat impresionaţi. În apropierea
campusului (cam la 40 de minute de mers pe jos) se află marea, locul fiind numit Calanques
Suggiton.

Marseille este un oraş impresionant din toate punctele de vedere. În centrul oraşului se
poate ajunge cu autobuzul 21. De asemenea v-am sfătui să vizitaţi catedrala Notre Dame de la
Garde, parcul Borely, palatul Pharo, palatul Longchamp, Grădina vestigiilor, Fortul St. Nicolas,
Fort St. Jean, Catedrala Notre Dame de la Major, precum şi renumitul Chateau d’If.
În Marseille există o asociaţie de francezi care se ocupă de studenţii români veniţi la
studii care se numeşte “Speranţa”şi care organizează excursii foarte ieftine. Ar fi foarte încântaţi
dacă i-aţi putea contacta înainte de plecarea din România la adresa
“clo.piera@wanadoo.fr”(Claudine PIERA).

