EXPERIENŢA NOASTRĂ ERASMUS

Ca studenţi ai Facultăţii de Istorie şi Filosofie din cadrul „Universitaţii 1
Decembrie 1918”, specializarea Arheologie, ni s-a oferit şansa de a beneficia şi de a
aplica pentru o bursă de studii Erasmus, ceea ce a dus la o îmbunătăţire consistentă
a cunoştinţelor noastre despre arheologie şi a formării noastre ca viitori arheologi.
Perioada bursei de studii „Erasmus” la Universitatea din oraşul Rzeszów
(Polonia) a început pe data de 1 octombrie 2007 şi a luat sfârşit în 15 august 2008.
Beneficiind de un întreg an academic, am reuşit sa cunoaştem mai bine
învăţământul, societatea şi viaţa din oraşul Rzeszów.
Rzeszów, un oraş vechi de mai bine de 640 de ani, cu o suprafaţă de 52
km², cu aproximativ 180.000 de locuitori, este situat de ambele părţi al râului
Wislok, fiind capitala regiunii Podkarpcie, cel mai mare oraş şi totodată centru
academic din sud-estul Poloniei, deţinând mai multe instituţii de învăţământ
superior: University of Rzeszów, The Rzeszów Technical University, University of
Information Technology and Management in Rzeszow, School of Law and Public
Administration and the Higher Clerical Seminary.
Deşi este o universitate tânără, înfiinţată în anul 2001, Universitatea din
Rzeszów este foarte bine dotată din punct de vedere material şi financiar, fiecare
facultate având propria sa clădire. Noi am urmat cursurile la Institutul de
Arheologie din cadrul Universităţii, existent din anul 1999 şi cu o activitate
educaţională focalizată pe programul „Frontiera estică a Provinciei CentralEuropene în Preistorie şi Evul Mediu Timpuriu”, în colaborare cu arheologi din
Ucraina, Slovacia şi Cehia.
Deşi lipsit de un imobil impunător şi cu un număr mic de studenţi, ceea ce
ne-a surprins a fost nivelul academic foarte ridicat, selectarea studenţilor făcânduse după primul an de studiu, când nivelul de promovabilitate era de 50-75%, şi
programa universitară, axată numai pe arheologie sau pe ştiinţe conexe
arheologiei, precum antropologie sau arheometrie. Studenţii beneficiază şi de un
fond de carte destul de bun, în care se regăsesc reviste precum Studii şi Cercetări de
Istorie Veche şi Arheologie ori Arheologia Moldovei. Cadrele didactice, foarte bine
pregătite deşi aflate la prima experienţă de acest gen, oferă o gamă largă de cursuri
şi seminarii (Arheometrie, Numismatică, Epoca Fierului, Epoca Bronzului, Epoca
Romană, Ev Mediu timpuriu, Periegheză – obligatorie în programa lor şcolară ş.a.);
în afara studiilor teoretice există şi studii de teren care însumează două săptămâni
de periegheză şi alte patru săptămâni de practică pe şantiere arheologice atât în
ţară, cât şi în străinătate (Austria, Cehia, Franţa, Ucraina, România), iar studenţii se
bucură de o mai mare libertate de exprimare, ca urmare a deosebitei deschideri
manifestate de către profesori.
Am fost plăcut surprinşi de colegii noştri de an şi nu numai, deveniţi între
timp foarte buni prieteni, care au fost foarte amabili cu noi încă de la început,
ajutându-ne să descoperim campusul, oraşul şi împrejurimile sale, prin excursiile
organizate de către Universitate (la Cracovia, Łańcut, Auschwitz, Szyb,
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Daniłowicza ş.a.). Am aflat că ştiu destul de multe despre România, în special
despre Transilvania şi Alba Iulia, dat fiind că unii dintre ei au vizitat România cu
un an înaintea sosirii noastre, iar pe alţii i-am convins să ne viziteze, ceea ce s-a
întâmplat şi în cele din urmă.
În urma stagiului nostru de pregătire la Universitatea din Rzeszów am
reuşit sa ne formăm o idee mai adecvată asupra arheologiei contemporane, care
însumează noi teorii şi practici faţă de arheologia clasică, dar îndeosebi a celei
experimentale care se bucură de un interes major atât la nivelul profesorilor, cât
mai ales al studenţilor. Pe această temă, în timpul şederii noastre s-a desfăşurat şi
un festival arheologic, într-o ţară aparent nu prea avansată, dar care este cu mult
înaintea noastră şi din punct de vedere arheologic.
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