Tudorică Ioana-Ciliana (outgoing student la Universitatea Kobe, Japonia în perioada octombrie 2017februarie 2018)

Mă numesc Tudorică Ioana-Ciliana, sunt studentă în anul II la masterul Public Relations and
Advertising, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării și în perioada octombrie
2017-februarie 2018 am beneficiat de mobilitate Erasmus+ la Universitatea Kobe din Japonia, orașul
Kobe.
Fiind absolventă a Facultății de Litere, specializarea Japoneză-Engleză, mereu mi-am dorit să reușesc
să trăiesc toate tradițiile, obiceiurile despre care învățam cu atât de multă plăcere în timpul cursurilor,
însă din păcate nu avusesem această ocazie, până când am aflat despre Erasmus+. Reacția mea a fost
similară cu reacțiile tuturor celor din Japonia când le spuneam că sunt bursieră Erasmus: „Există
Erasmus pentru Japonia?” Da, există. Trecând peste emoțiile procesului de selecție, am început să
conștientizez că visul meu de când eram copil era pe cale să se împlinească.
Japonia a fost într-adevăr ca un vis devenit realitate pentru mine. Am reușit să aprofundez tot ce
învățasem ulterior și să fiu sub îndrumarea unor profesori minunați- atât japonezi cât și din alte țări.
Universitatea Kobe este un mediu multicultural în toate aspectele sale: de la sutele de studenți
internaționali care aleg să studieze acolo în fiecare an, la profesorii veniți din toate colțurile lumii,
mereu pregătiți să răspundă la orice întrebare și să își sprijine studenții pe toate planurile. Cursurile pe
care le-am urmat au adus pentru mine un element de noutate, deoarece profesorii nu doreau ca noi să
învățăm pe de rost ceea ce ne-au explicat la cursuri, ci să facem legătura cu ceea ce studiasem anterior
la facultatea din țară și să venim astfel cu o perspectivă nouă asupra a ceea ce învățam la cursuri
împreună. În felul acesta, atât fiecare dintr noi, cât și ceilalți studenți –și poate chiar profesorii- aflam
în permanență ceva nou.
Deoarece subiectul meu de cercetare se axează pe plasarea de produs în animația japoneză, am reușit
cu ajutorul profesorului coordonator din țară cât și al profesorilor din Japonia nu numai să aprofundez
această problematică din perspectiva japoneză, dar și să fac un sondaj de opinie unde au participat
studenți nativi. Această mobilitate m-a ajutat așadar atât pe plan personal, îndeplinind un vis
înrădăcinat în sufletul meu din vremea copilăriei, cât și profesional, dând dimensiuni noi cercetării
începute în România. Mai mult, am avut plăcerea de a fi acceptată în unul din cluburile Universității
Kobe: clubul de caligrafie, dar și să particip la evenimente săptămânale și lunare care aveau menirea
de a îi ajuta pe studenții străini să experimenteze Japonia în toată complexitatea ei.
Dacă te gândești să mergi în Japonia, probabil că ai emoții- o țară atât de îndepărtată despre care toți
spun că este ”ca și cum ai păși într-o altă lume.” Și este, într-adevăr, o altă lume. Una pe care merită sa
o explorezi și care te va ajuta să te dezvolți pe toate planurile!

