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Printr-o colaborare a Universităţii de Stat din Piteşti cu Universitatea Gent din 

Belgia, şi în urma rezultatelor pe care le-am avut în timpul anilor de studiu, am obţinut 

o bursă de studii la un curs de „Master in food science and nutrition”, pentru o perioada 

de un semestru. Bursa a fost subvenţionată prin programul Erasmus–Socrates al Uniunii 

Europene, program de mobilitate pentru studenţi, masteranzi sau doctoranzi în spaţiul 

U.E., la care şi Universitatea Piteşti este parte, prin Departamentul de Relaţii 

Internaţionale. Perioada de studiu, extrem de interesantă, petrecută în Belgia mă 

încurajează să scriu aceste rânduri. 

Gent, un oraş plin de dinamism, cu aer multicultural, şi cu o populaţie de 

aproximativ 400.000 locuitori, situat în partea flamandă a Belgiei, la o distanţă de 50 

km de capitala politică a U.E., Brussels, îmbină, într-un mod deosebit, elemente ale 

culturii vechi cu cea modernă. 

Universitatea din Gent a fost fondată în anul 1817, în cadrul acesteia funcţionând 

numai patru facultăţi, cu doar 190 de studenţi. Astăzi, în cadrul universităţii studiază 

peste 25.000 de studenţi, în cele 11 facultăţi ale universităţii, structurate în 140 de 

departamente. În ceea ce priveşte programele internaţionale de studiu şi acordurile 

bilaterale pe care Universitatea Gent le are cu cele mai renumite universităţi din lume, 

sunt implicaţi peste 1.500 de studenţi din diferite ţări ale globului. Din punct de vedere 

al cercetării, universitatea este implicată în proiecte a căror valoare depăşesc 300 

milioane euro. 

Facultatea în care am studiat cuprinde 14 departamente, printre care: economie 

agrară, biotehnologii, protecţia platelor, siguranţa alimentelor, managementul apei şi al 

pădurilor, tehnologii biochimice şi microbiene, inginerie agricolă şi horticolă. 

Din cauza faptului că la universitate studiază un număr foarte mare de studenţi, 

fiind implicată şi într-o serie de programe internaţionale de studiu şi cercetare, nu am 

reuşit să obţin o cameră pentru cazare în campusul universitar. Pentru a putea obţine o 

cameră în campusul universitar, trebuie să completezi formulare de aplicaţie cu mult 

timp înainte şi să ai şi puţin noroc. Am reuşit, în schimb, să închiriez o cameră într-o 
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vilă special destinată studenţilor, unde am beneficiat de condiţii bune de cazare. În 

această locaţie erau cazaţi în jur de 40 de studenţi din diferite ţări, persoane cu care am 

avut o colaborare foarte bună. 

Referitor la procesul de învăţământ din carul universităţii, am observat că 

studenţii sunt nonconformişti, mai dinamici, practici şi se implică mai mult în procesul 

didactic. Se pune accent, în special, pe calitate, nu pe „cantitate”, iar studenţii sunt 

stimulaţi şi încurajaţi să se implice în diverse proiecte. Se lucrează în grupuri de câte 5-6 

studenţi, ce realizează mini proiecte–practice, structurate astfel încât fiecare membru al 

grupului să-şi prezinte propria realizare cu care a participat la realizarea proiectului. În 

astfel de proiecte am fost integrat şi eu. Personal, această metodă mi-a dezvoltat spiritul 

de echipă şi de colegialitate şi, în plus, mi-a oferit şansa să dezbat diverse teme cu 

studenţi din diferite părţi ale globului, care veneau cu o altă cultură şi, bineînţeles, 

având o altfel de mentalitate. Seara sau în weekend ne întâlneam pentru două ceasuri, la 

unul dintre membrii grupului şi, la un suc, se dezbăteau diverse idei prin argumente 

personale pe tema proiectului pe care trebuia să îl realizăm. Astfel ne-am apropiat foarte 

mult, ţinând şi astăzi legătura. În altă ordine de idei, studenţii sunt încurajaţi şi motivaţi 

să se implice mai mult, beneficiind în acelaşi timp de o bună dotare a laboratoarelor. 

De-a lungul perioadei de studiu am întâlnit români care studiau pentru programe 

de doctorat sau masterat, ei fiind finanţaţi de către universitate şi Guvernul belgian. 

Aceştia erau bursieri şi beneficiau de o indemizaţie lunară cuprinsă între 1.300 şi 2.200 

de euro, în funcţie de anul de studii. 

În ceea ce priveşte domeniul inginerie horticolă şi agricolă, belgienii pun mare 

accent pe floricultură şi legumicultură, aceştia fiind mari exportatori de flori. Pot spune 

că aceste activităţi se desfăşoară la nivel „industrial”, fiecare proprietar al unor astfel de 

exploataţii beneficiind de laboratoare moderne, în care sunt realizate analize cantitative 

şi calitative, începând de la sol şi până la produsul final. Forţa de muncă implicată în 

acest sector de activitate este bine apreciată şi remunerată. Infrastructura „satelor” 

respective fiind foarte bine pusă la punct, sate în care poţi vedea sedii de bănci, 

reprezentanţe de firme, creează posibilitatea dezvoltării unor afaceri bine apreciate şi 

profitabile în domeniul horticol. 
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Foto 3 – Studentul Popescu din Piteşti,  

la tribuna Parlamentului european 

 

 

 

 

Pe durata bursei am avut oportunitatea de a vizita importante instituţii politice ale 

Uniunii Europene la Brussels, precum: Parlamentul European, Sediul NATO, Comisia 

Europeană, Consiliul Europei, Palatul şi Parcul Regal de la Brussels. De asemenea am 

avut şansa să iau parte la conferinţe din cadrul Parlamentului European. Pe lângă toate 

acestea, am vizitat o serie de obiective turistice din Brugge, Liege, Antwerppen, 

Leuven, Namur, Brussels, Gent. Oraşul Gent fiind situat la distanţă relativ mică de 

Paris,  Amsterdam, Rotherdam, Luxemburg, Lille, Frankfurt, am reuşit să îmi fac timp 

pentru scurte vizite în aceste locaţii, cu adevărat impresionante din orice punct de 

vedere. 

Cu toată sinceritatea, această perioadă de studiu petrecută în una dintre cele mai 

importante ţări ale U.E., m-a familiarizat cu spiritul european al standardele europene de 

economie, învăţământ, sănătate, sisteme de protecţie socială, creându-mi, în acelaşi 

timp, mentalitatea şi convingerea că unica noastră şansă este aceea de a ne conforma 

cerinţelor şi standardelor europene. 

Prin această scurtă relatare, vreau să sensibilizez şi să încurajez studenţii şi tinerii 

cercetători să se implice cu maximă seriozitate în diverse proiecte de cercetare, de 

studiu, trening, urându-le în acelaşi timp mult succes. 


