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Stagiul pentru elaborarea proiectului de diplomă a fost efectuat de către noi, slt. Mihai
Stanciu şi slt. Mazîlu Mădălina, în localitatea Quimper, Franţa în perioada 1 martie – 30 iunie
2007 sub îndrumarea domnului profesor Stephane Azou, în laboratorul de electronică şi
telecomunicaţii din cadrul Universitaţii Bretagnia Occidentală.
Am plecat spre locaţia respectivă pe data de 1 martie 2007 optând pentru un zbor până la
Paris cu firma Alitalia cu escală la Roma. Am ajuns în Paris în aeroportul Charles de Gaulle.
Biletele de avion trebuiesc achiziţionate cât mai devreme deoarece exită posibilitatea apariţiei
unor oferte pentru studenţi cu preţuri mult mai mici. Un sfat pentru studenţii care urmează sa
beneficieze de bursa Socrates Erasmus este sa nu foloseasca serviciile de transport ale firmei Air
France pentru deplasarea între aeroport şi gara Montparnasse, deoarece preţul este foarte ridicat.
O alternativă mult mai avantajoasă este cea a folosirii unui tren ReR, pentru această deplasare.
Un alt sfat este pentru studenţii care trebuie sa mearga cu trenul este să aleagă un zbor
care sa ajungă cât mai devreme deoarece de la o anumita oră (10 – 11 seara) nu mai circulă
trenuri. Este preferabil să ajungă în Paris îninte de ora 5 după amiază deoarece există
posibilitatea gasirii unui tren cu plecare chiar din gara de langa aeroportul Charles de Gaulle
(însă majoritatea trenurilor au plecarea din gara Montparnasse).
De asemenea cei care pleacă ar trebui să încerce sa obţină un numar de telefon de contact
al profesorului îndrumător din Franţa pentru a-l putea contacta în cazul apariţiei unor probleme.
Dupa ajungerea la destinaţie am stabilit contactul cu profesorul îndrumător care s-a
ocupat în continuare de problemele de cazare. După o anumită perioadă am auzit de posibilitatea
reducerii chiriei la cămin. Acest lucru poate fi realizat prin înintarea unui formular către Casa de
Alocaţie Familială (CAF), care se poate completa, on line, la punctul de primire (Accueil) al
căminului unde studentul va fi cazat, sub îndrumarea secretarei de acolo. Camerele au fost
acceptabile (9 mp), cu o singură persoană în cameră, iar chiria s-a redus de la 130 la 90 euro de
persoană.
Nouă ne-a fost asigurată o masă pe zi la cantina studenţească (care costa în jur de 3 euro
de persoană),iar căminul era dotat cu o bucătărie cu plită electrică, frigider şi ustensile pentru
gătit, în care pregăteam masa de seară. În afara mesei de la cantină mâncarea a fost cumpărată de
la supermarket (Geant sau Carrefour), unde preţurile erau foarte avantajoase. Tot cu privire la
aspectul hranei precizez că aceasta trebuie cumparată de sâmbăta şi pentru ziua de duminică

(cand toate sunt închise, inclusive cantina studenţească), şi trebuie avut grijă de zilele în care va
fi sărbătoare, când de asemenea toate sunt închise.
În încheiere aş dori sa precizez că dacă sunt gestionaţi cum trebuie, banii din bursa
Socrates Erasmus sunt suficienţi. Un sfat pentru cei care vor beneficia de această bursă este sa
meargă să viziteze macare locurile din împrejurimile oraşului în care vor fi încadraţi, deoarece
este o ocazie bună, şi este timp suficient şi pentru astfel de activităţi.
Ne-am întors în ţară pe data de 30 iunie 2007, tot cu firma Alitalia, de această dată cu
escală la Milano. Am avut probleme în senul că zborul Paris Milano a avut întârziere (o oră şi
jumate), iar bagajele s-au pierdut ajungând după o zi sau chiar două. Deci este de dorit pe cât
posibil evitarea firmei Alitalia deoarece au fost mai multe cazuri de acest gen.

