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Am avut momente grele, stresante, socante,
dar am pastrat o permanenta comunicare cu

cei de acasa. Asta cred ca m-a ajutat
sa depasesc zilele in care dorul de casa ma

coplesea.

CELE MAI MARI
PROVOCARI CU
ACOMODAREA
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Echipa HighEdu a reprezentat un real sprijin
atat logistic, cat si emotional. A fost nevoie de
un efort comun al meu si al consilierilor pentru

a ajunge la rezultatul dorit.

DESPRE
COLABORAREA CU

HIGH EDU
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Am descoperit ca ma pot adapta foarte usor la
situatii noi si destul de dificile, ca am multa

rabdare si intelegere fata de cei din jurul meu.
Sunt mult mai sociabila decat as fi anticipat

vreodata. 

CE AM INVATAT
DESPRE MINE IN

ACEASTA PERIOADA
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Ceva mult mai “mare”
ma asteapta pe alte
meleaguri...

O poveste scrisa de 
ANA

Ma numesc Ana Scanteianu si sunt studenta in anul

intai la City University of London, specializarea

Media, Communication and Sociology. Tot ce am

experimentat pana in acest moment in Londra la

facultate se poate defini ca un mare vis devenit

realitate.

Mi-am dat seama destul de repede ca programele

universitatilor romanesti nu imi sunt tocmai potrivite

si simteam ca ceva mult mai “mare” ma asteapta pe

alte meleaguri. Dupa foarte multe ore de

consultanta educationala, cursuri pregatitoare si ore

de voluntariat, dar si numeroase discutii alaturi de

echipa de consiliere HighEdu am decis ca

programele din Marea Britanie si sistemul

educational britanic sunt cele catre care ar trebui

sa ma indrept. 

Astfel, am aplicat la 5 programe din sfera Media,

Communication, Journalism and Sociology de la 5

universitati diferite. In final am ales programul de

Media, Communication and Sociology in cadrul

Universitatii City, University of London.

Programul implica cursuri de qualitative and

quantitative research, sociology, philosophy, media

history si statistical studies, ceea ce imi ofera o

baza extrem de diversa in ceea ce priveste

informatiile pe care le dobandesc. Aceasta

diversitate a contat enorm pentru mine in alegerea

programului.

Decizia mea de a pleca in strainatate pentru

studiile universitare a fost una la care am reflectat

mult timp. Inca din primul an de liceu, am facut

cunostinta cu tot ceea ce inseamna procesul de a

aplica la facultate, atat la programele universitatilor

romanesti, cat si la cele ale universitatilor din

strainatate.

 



Atat materiile pe care urma sa le studiez, cat

si facilitatile universitatii m-au determinat sa

aleg acest drum, iar tot ce am experimentat

pana in acest moment in Londra la facultate se

poate defini ca un mare vis devenit realitate.

Londra este, in ochii mei, locul unde par sa se

intersecteze in fiecare clipa culturi, obiceiuri si

traditii total diferite cu oameni din toate

colturile lumii. Aici inhibitiile nu isi au locul, iar

tu te simti cu adevarat liber sa fii cine iti

doresti. Am fost coplesita de trairile

momentului, iar impactul emotional al plecarii

de acasa l-am resimtit la cateva saptamani

dupa plecarea parintilor mei. 

Am avut momente grele, stresante, socante, dar

am pastrat o permanenta comunicare cu cei de

acasa. Asta cred ca m-a ajutat in a depasi zilele

in care dorul de casa ma coplesea. Din punct de

vedere financiar, am trait numeroase provocari

pe care acasa, din confortul si siguranta oferite

de parintii mei, nu le simteam. 

Experienta de studiu

Am inceput sa ma uit mult mai atenta la

fiecare cheltuiala, sa imi planific saptamanal

cumparaturile, facand cate o mica exceptie

atunci cand vitrinele straluceau prea frumos. 

Totodata, am plecat de acasa cu stresul si

teama ca nu imi voi gasi prieteni, ca nu voi avea

cu cine sa vorbesc in primele zile, ca lumea ma

va privi ciudat, ca poate nu voi putea sa tin

pasul cu toate informatiile predate sau ca pur si

simplu nu imi voi gasi locul. Insa, dupa primele

zile mi-am dat seama ca toate temerile mele au

fost zadarnice si desi normale, nu reflectau

realitatea. 

M-am imprietenit foarte repede cu oameni din

culturi total diferite de a mea si ca pe tot

parcursul anului am legat tot mai multe prietenii

care la inceput pareau imposibile.



Contributia 

High Edu

Echipa HighEdu a reprezentat un real sprijin

atat logistic, cat si emotional, deoarece a fost

nevoie de un efort comun din partea mea si al

consilierilor ca sa ajungem la rezultatul dorit. 

Am stiut ca sunt pe maini sigure de la prima

intalnire. Am avut de a face cu un ton cald si placut,

dar extrem de stapan pe informatiile oferite.

Indrumarea Sorinei Enachiuc, cea care mi-a fost

mereu alaturi in tot acest parcurs catre facultatea

dorita, a contat enorm pentru succesul meu. 

 Am fost ghidata intr-un mod prietenesc si

parintesc pe-alocuri catre domeniul cu care am

simtit ca m-as potrivi cel mai bine. Am avut

libertatea de a imi impune dorintele si de a face

singura alegerile, iar echipa HighEdu m-a ajutat si

m-a observat cu grija la fiecare pas.

 



Experienta în

Londra a fost

despre curaj,
fericire,

diversitate,

adaptare si
visare...



Acum ca m-am intors acasa...
Am invatat multe lucruri despre mine, pe unele le

stiam, dar nu imi dadusem niciodata voie sa le cred

si sa le accept. Am descoperit ca ma pot adapta

foarte usor la situatii noi si destul de dificile, ca am

multa rabdare si intelegere fata de cei din jurul meu

si ca, desi inca nu este punctul meu forte, sunt mult

mai sociabila decat as fi anticipat vreodata. 

Totodata, m-am maturizat si m-am lovit putin cate

putin de adevaratele stresuri cotidiene, cele ale

“adultilor”, pe care le credeam numai povesti sau

exagerari, dar care s-au dovedit a fi cat se poate de

reale. Asta mi-a deschis foarte mult ochii in ceea ce

priveste lumea in care traim. 

Simt ca in mod cert am luat cea mai buna decizie

atunci cand am ales aceasta facultate, deoarece

insumeaza domeniile si ariile de specialitate de care

sunt foarte pasionata si spre care aspir intr-o

viitoare cariera. 

Din punct de vedere profesional simt ca sunt inca

intr-o perioada de cunoastere si mai am nevoie de

multa experienta pentru a-mi da seama ce voi face.

Insa am ajutorul permanent al celor din echipa de

“cariere” a facultatii, care se preocupa constant ca

noi sa fim pregatiti pentru viitoarele locuri de munca

si tot ce presupun acestea.

Sunt aproape sigura ca orice om care trece

printr-o astfel de schimbare, nu are cum sa ramana

aceeasi persoana ca inainte, iar in cazul meu, cu

siguranta m-am schimbat, in bine as zice eu :) nu

stiu insa ce zic ceilalti.

 



Le-as spune ca trebuie sa aiba extrem de multa

rabdare atat cu ei insisi, cat si cu intreg

procesul. Toata acesta cautare este una foarte

profunda, pe langa faptul ca este o cautare

fizica de programe, facultati, camine, cursuri si

multe altele, este in acelasi timp o introspectie

care te obliga sa stai fata in fata cu adevaratele

tale dorinte si aspiratii, nu cu cele ale parintilor

sau ale prietenilor. 

Celor ce vor sa plece...

Asadar, cei care acum se afla la inceputul

acestui drum trebuie sa aiba incredere in

deciziile lor, sa isi asculte propriile instincte si

sa ceara ajutorul unor profesionisti atunci cand

lucrurile incep sa devina mult prea complicate

pentru a le face fata singuri. Mai presus de

orice, trebuie sa ramana optimisti, sa se bucure

de fiecare pas pe care il fac si sa constientizeze

imensa oportunitate pe care o au.

 
STUDENTA LA 

CITY OF UNIVERSITY OF LONDON


