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Al-Kassas Aziza Raida, bursier Erasmus: ‘Cu un pic de interes, research si ambitie
puteti cu usurinta sa obtineti o bursa in strainatate’

O bursa Erasmus+ a ajutat-o pe Al-Kassas Aziza Raida sa urmeze, timp de cinci luni, cursuri de drept la
Universitatea Jagelloniana, din Cracovia. Tanara a optat pentru studiul in limba engleza, dorindu-si sa
profite de oportunitatile rezultate dintr-un astfel de program de invatamant. Nu a fost singura experienta in
strainatate. Raida a avut sansa de a beneficia de doua ori de bursa dr. Szász Pál oferita de Ministerul
Justitiei din Ungaria si astfel a putut urma stagii de practica in cadrul unor mari case de avocatura din
Budapesta.
Simpla parcurgere a unei facultati nu il ajuta prea mult pe absolventul care isi doreste sa intre pe piata muncii.
Pentru a putea face fata concurentei din ce in ce mai mari, tinerii trebuie sa transforme anii de studiu intr-o serie de
experiente care sa le asigure o pregatire de calitate. Universitatile ofera programe de burse de care multi studenti
stiu sa profite.
Al-Kassas Aziza Raida a inteles din primul an de facultate ca pe langa studiul temeinic are nevoie si de altceva
pentru a-si putea pune in aplicare planul profesional. “Intodeauna am avut dorinta de a studia in strainatate doar ca
am tot amanat realizarea acestui vis din diferite motive. In anul 3, semestrul 2, realizand ca in curand nu voi mai
avea posibilitatea de a participa intr-o mobilitate de studiu am decis sa aplic pentru o bursa de studiu Erasmus+.
Bursa a constat intr-un program de mobilitate de 5 luni pe parcursul carora am avut posibilitatea de a studia gratuit
la facultatea aleasa si am primit o remuneratie lunara care a acoperit cheltuielile necesare de zi cu zi. Eu am ales sa
urmez in engleza cursurile de drept din Cracovia, Polonia, la Universitatea Jagelloniana. Am ales acest program
pentru oportunitatile pe care avea sa mi le ofere. Dintotdeauna am vrut sa vizitez Cracovia pentru istoria si cultura
acestui oras. Faptul ca facultatea la care urma sa studiez a fost infiintata in secolul al XIV-lea si se numara printre
cele mai vechi si prestigioase facultati de drept din Europa m-a indemnat sa aleg aceasta mobilitate de studiu. Pe
parcursul realizarii acestor studii mi s-a confirmat ca alegerea pe care am facut-o a fost extrem de buna si
productiva”, povesteste tanara.
De altfel, Raida este de parere ca integrarea unui absolvent pe piata muncii tine doar de fiecare individ in parte.
“Competitia pe piata muncii in domeniul juridic este una foarte mare. Se poate vedea acest lucru din numarul de
inscrisi la examenul de admitere la Institutul National de Magistratura, respectiv cateva mii, raportat la numarul
de locuri, in 2014 fiind 160 de locuri scoase la concurs. Situatia nu e diferita nici in cazul examenului de admitere
in Barou. Este foarte important studiul individual, munca depusa, ambitia si dorinta de a excela si a profesa intr-un
anumit domeniu. Oportunitatile sunt nenumarate si exista diverse profesii intre care putem alege, dar este necesar
ca fiecare absolvent sa dea dovada de perseverenta si devotament pentru ideea de justitie. Angajatorii cauta
studenti bine pregatiti, cu un bagaj mare de cunostinte, dar in acelasi timp ambitiosi, cu simt practic si inclinatie
spre o cariera in drept”, puncteaza studenta.
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Experienta de student
Raida se caracterizeaza ca fiind o persoana ambitioasa si constiicioasa, fapt ce a facut-o sa fie implicata in foarte
multe activitati. Pregatirea pentru Drept a inceput-o din timp. “Atunci cand m-am inscris la Facultatea de Drept
ceea ce conta era media de la Bacalaureat si media anilor de liceu, respectiv nota obtinuta la limba si literatura
romana cu ocazia Bacalaureatului. Astfel, stiind din timp la ce facultate urma sa studiez, am invatat foarte mult,
am fost premiata si am incercat sa ma implic in activitati extrascolare, cum ar fi recitaluri de poezii, cercul de
actorie, am participat la diferite olimpiade si competitii”, spune tanara.
Perioada liceului a fost impartita in doua etape: in primii doi ani a studiat la Liceul Teoretic Apáczai Csere János,
dupa care din clasa a 11-a a continuat la Liceul Unitarian János Zsigmond din Cluj-Napoca, la ambele urmand
cursurile in limba sa materna, maghiara.
Intrarea la facultate a insemnat o etapa cu totul noua. Raida recunoaste ca nu i-a fost usor. ”Trecerea de la liceu la
facultate nu a fost una usoara, in sensul ca a trebuit sa imi dezvolt un nou mod de studiu deoarece materia si
informatiile pe care le aveam de asimilat erau mai abundente fata de liceu. A trebuit sa invat cum sa fac fata
stresului si sa imi organizez timpul cat mai util. Inainte de a urma cursurile Facultatii de Drept nu credeam ca o sa
fie atat de greu, fiind intotdeauna premiata in timpul liceului, dar ceea ce am invatat este ca prin ambitie, munca,
perseverenta, dedicatie si gandire pozitiva pot realiza orice. Cred ca una dintre cele mai importante aptitudini pe
care trebuie sa le aiba un student la drept si un practician in acest domeniu este organizarea timpului cu eficienta.
In primii doi ani de studentie am incercat sa imi dau seama cu adevarat ce inseamna dreptul, justitia si sistemul
judiciar in care voi ajunge sa profesez. Abia in anul 3 de facultate am ajuns sa corelez si sa aprofundez notiunile pe
care le-am invatat in primii ani”, arata tanara.
Un moment important din viata sa de student a fost plecarea in Polonia. A reusit sa se adapteze repede noului
sistem si a incercat sa fructifice la maximum situatia. ”Poate ca a contat si faptul ca nu am fost singura, ci am
frecventat cursurile cu doi colegi de facultate, Roxana si Mihnea, iar prezenta lor si prietenia, ajutorul reciproc
acordat ne-a facut tuturor mai usoara adaptarea la noul mediu social. Cu toate ca a durat aproximativ doua
saptamani sa ne obisnuim cu terminologia juridica engleza si sa ne adaptam cerintelor si stilului de predare avut de
fiecare profesor, odata cu acomodarea nu am intampinat probleme. Acesta a fost prima data cand am plecat pentru
o perioada lunga de acasa, astfel ca familia, prietenii si colegii mi-au lipsit in aceasta perioada”, explica Raida.
Analiza sistemului de invatamant
Rugata sa puna fata in fata sistemul de invatamant din Romania cu cel din Polonia, Raida a evidentiat care sunt
diferentele. Astfel, ea a nominalizat, in primul rand, modalitatile de examinare: in Romania se pune accent pe
rezolvarea de spete si grile cu mai multe variante de raspuns, pe cand in Polonia sunt examene orale, respectiv
teste cu 20-30 de grile cu un singur raspuns corect si intrebari teoretice. “O alta diferenta ar fi legata de seminariile
care pentru studentii Erasmus nu erau tinute, aveam doar cursuri la care desi participarea nu era obligatorie am
frecventat toate cursurile din dorinta de a asimila cat mai multe informatii despre alte sisteme de drept. In al doilea
rand, materiile predate erau diferite fata de cele de la Facultatea de Drept din Cluj, s-a pus accent pe dobandirea de
cunostinte din drept european, englez, polonez si american, realizand si o comparatie intre diferitele sisteme de
drept”, mentioneaza tanara.
Pornind de la experienta in strainatate, Raida crede ca se impun cateva schimbari in sistemul de invatamant de la
noi. ”Consider ca modul in care sunt organizate seminariile ar trebui schimbat pentru ca pregatirea din timpul
facultatii sa fie mult mai aplicata. Din pacate nu numai la facultatile de drept ci peste tot se pune mai mult accent
pe partea teoretica si mai putin pe cea practica. Desigur, oportunitatile de a efectua stagii de practica la instante,
parchete si cabinete de avocatura sunt foarte utile, dar ar fi la fel de util ca si predarea sa se realizeze intr-un mod
cat mai aproape de practica. De exemplu, la facultatea pe care am urmat-o atat la procedura civila cat si penala, am
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fost ‘obligati’ sa participam la activitatile intreprinse, sa raspundem la intrebari, sa redactam actiuni, hotarari. In
plus, s-au organizat procese simulate in cadrul acestor seminarii. La procedura penala am avut ocazia sa vizitam
Penitenciarul din Gherla cu domnul Gheorghita Mateut, ultimul curs referitor la executarea pedepselor fiind tinut
acolo. Am avut astfel ocazia de a cunoaste si de a vedea in mod real cum se deruleaza procedurile dupa luarea unei
hotarari de condamnare. Cred ca ar fi util ca la fiecare materie in parte sa se adopte un astfel de stil de predare”,
precizeaza studenta.
“Cel mai important este sa cautati si sa profitati de oportunitatile oferite deoarece sunt
nenumarate. Cu un pic de interes, research si ambitie puteti cu usurinta sa obtineti o bursa in
strainatate. Aveti incredere in voi si nu renuntati la visul de a studia in strainatate. Va recomand
efectuarea unei mobilitati in strainatate oricat de scurta deoarece atunci ajungeti sa va cunoasteti
cu adevarat pe voi insiva, limitele si aspiratiile voastre, iar aceasta va poate ajuta sa alegeti cu
usurinta drumul spre cariera in care doriti sa profesati,”
Al-Kassas Aziza Raida
Experienta atarna greu in CV
Stagiul de pregatire in strainatate reprezinta un punct in plus pentru CV-ul oricarui absolvent. Raida spune ca o
astfel de “experienta te ajuta sa iti deschizi orizonturile, sa devii o persoana mai deschisa la minte, fiind o
experienta de viata foarte utila. Angajatorii de regula cauta persoane care cunosc si pot aduce ceva nou fata de
ceilalti absolventi de Drept. Nu numai ca e un avantaj, dar si completeaza intr-un mod considerabil CV-ul, mai ales
pentru cei care doresc sa se orienteze catre profesia de cadru didactic oferindu-le tehnici si modalitati de predare
inedite, care se dovedesc a fi mai eficiente. Dezvoltarea continua personala e ceea ce ne ajuta sa avansam in
cariera, iar aceasta experienta contribuie si ne ofera o dezvoltare personala rapida si eficienta”.
Plecarea in Polonia nu a fost insa singura experienta traina in afara tarii. “Am avut ocazia sa beneficiez de doua ori
de bursa dr. Szász Pál oferita de Ministerul Justitiei din Ungaria in colaborare cu Baroul de Avocati din Budapesta,
bursa constand intr-o suma de bani si intr-un stagiu de practica platit la o casa de avocatura din Budapesta. In 2012
am efectuat un stagiu de practica prin intermediul bursei sus mentionate la casa de avocatura Nagy es Trocsany din
Budapesta, iar anul acesta efectuez pentru a doua oara un stagiu. Aceasta bursa a fost realizata cu scopul de a
pregati studentii maghiari la Drept din Romania ca sa devina cunoscatori atat ai dreptulul maghiar, cat si ai
dreptului roman, in special in domeniul dreptului comercial. Rolul bursei este ca in viitor sa faciliteze comunicarea
intre cele doua state, in relatiile comerciale. Am efectuat mai multe stagii de practica si in Romania la cabinete
individuale de avocatura care au fost foarte utile intrucat m-au ajutat sa pun bazele unei viitoare cariere juridice.
Primul stagiu l-am facut la Cabinetul de avocat Andrei Marian, prin intermediul programului Ab Academia ad
Advocatum, acesta a fost un stagiu de practica platit. Cel de al doilea stagiu a fost la Cabinetul de avocatura Todea
Sanda si Cabinetul de avocatura Radu Ciprian George. Prin aceste stagii am reusit sa analizez spetele si problemele
de drept intalnite la cursuri print-o alta prisma, facilitand intelegerea acestora. Cu aceasta ocazie am avut
posibilitatea de a redacta actiuni, de a cauta jurisprudenta si de asimila aspecte legate de proceduri. In acelasi timp
cred ca este important sa invatam de la maestrii care au experienta in acest domeniu si care ne pot conduce catre
success”, puncteaza tanara.
Raida are si un vis in ceea ce priveste traseul sau profesional. Ea isi doreste sa ajunga sa lucreze la firma de
avocatura NNDKP din Romania sau la Slaughter and May din Regatul Unit. Iar parcursul ei de pana acum arata
ca un astfel de plan ii este simplu de pus in practica.
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