VULCANUS IN JAPAN 2021
PROGRAM PENTRU STUDENȚII, MASTERANZII ȘI DOCTORANZII UNIVERSITĂȚII TEHNICE DIN CLUJ-NAPOCA

Dragi prieteni ai programului de burse Vulcanus in Japan,

Cum știți și cum am publicat anterior, etapa short-listed a avut deja loc și au fost desemnați 6 candidați din
partea Universității Tehnice din Cluj-Napoca, studenți care așteaptă cu nerăbdare interviul anunțat de
organizatori cu compania japoneză gazdă.

Din nou răbdarea și emoțiile pot fi
puse la încercare, dar perseverența
este o trăsătură cheie cu care cei
șase au pornit la drum.

Pentru a da la o parte puțin din misterul legat de interviul care urmează, redăm mai jos gândurile
câștigătorului unei burse Vulcanus in Japan 2020-2021 din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, așa
cum au fost înregistrate “la cald”, la scurt timp după primirea rezultatului.
Gânduri de plecare…

Dorința de a participa la un schimb de experiență în Japonia nu a fost nouă, în trecut aplicând la un program
similar, dar fără succes. Acest lucru nu m-a descurajat și am încercat din nou, în 2020, la Programul de burse
"Vulcanus in Japan".

Stiam că anul trecut au fost depuse aproape 800 de aplicații valide din toată Europa, aproximativ 30 de
persoane fiind selectate, motiv pentru care nu mi-am făcut speranțe mari, dar acolo, undeva, chiar am crezut
că se poate.

Trebuie să recunosc că din motive birocratice, profesionale, dar și personale, am avut câteva intenții de a
renunța în a depune actele, dar de fiecare dată mi-am spus că dacă renunț, o să-mi pară rău că nu am
încercat.

Procesul de selecție a fost foarte strict și clar, conform culturii Japoneze. După acceptarea documentelor
depuse și identificarea unui internship cât mai compatibil cu preferințele mele, a urmat interviul cu
compania gazdă, susținut în fața a 6 japonezi.

Am aflat că am fost acceptat într-o seară de vineri, iar din
cauza bucuriei, dar și a fricii de necunoscut, nu am putut
să dorm toata noaptea. De fapt, au trecut câteva zile bune
până am început să conștientizez situația.

Țin să mulțumesc tuturor persoanelor care m-au ajutat să
mă dezvolt atât profesional, cât și personal.

P.S. Știu că nu o sa fie usor, considerând și situația globală actuală. Totuși, am ales să ies din zona mea de
confort, și astfel mi-am oferit șansa să experimentez, să cad și să mă ridic, să mă dezvolt.

敬具,
Claudiu Tîrnovan

