
În 2016 am avut șansa de a câștiga o bursă de studiu în Statele Unite ale Americii. Programul FLEX 
mi-a oferit oportunitatea de a studia pentru un an la un liceu în Colorado, SUA. Aici, am studiat la 
Early College Academy, Greeley care este un liceu ce oferă posibilitatea de a studia cursuri 
universitare pe lângă materiile specifice liceului. Astfel, am studiat materii precum Environmental 
Science, Public Speaking, Financial Literacy si American Government. În afara experientei liceului 
american, programul FLEX oferă șansa de a experimenta viața americana trăind cu o familie gazdă. În 
acest fel, am putut încerca obiceiurile americane, precum și un mod diferit de a trai. Aceste 
experiențe m-au ajutat sa devin o persoana deschisa la orice oportunități, o persoană comunicativă 
ce reușește sa se adapteze în orice situație. 

După anul petrecut în SUA, am dorit să îmi continui educația internaționaă și m-am înscris la 
programul de Bac International oferit de liceul Struer Statsgymnasium in Struer, Danemarca. Aici, am 
trăit la internat împreună cu alți studenți internaționali din tari precum Lituania, Canada, Italia, 
Spania. Am ales acest liceu deoarece scoala în Danemarca nu se plateste și astfel a trebuit saă acopar 
doar costurile internatului. Aceste costuri sunt diferite în funcție de varsta:pana la varsta de 18 ani, 
taxa este calculată în funcție de salariile părinților, iar după ce ai implinit 18 ani, taxa lunara este de 
2400 de lei. Taxa acoperă cazarea, trei mese si doua gustari pe zi.  

Programul de bac international constă în alegerea a 6 materii din 6 grupe diferite precum Studies in 
Language and Literature, Language Acquisition, Individuals and Societies, Sciences, Mathematics si 
arts. A 6 a grupa, the Arts, este opțională, și dacă nu alegi arte vizuale îți poți alege o alta materie din 
celelalte grupe. Eu am studiat în cei doi ani English, Business and management, German, Romanian, 
Mathematics and Chemistry. La finalul acestui program vei susține cate 2-3 examene la fiecare dintre 
materiile de mai sus. Astfel, bacul meu a constat în 13 examene scrise și 3 examene orale. Programul 
este unul foarte riguros ce dorește sa dezvolte abilitatea studentilor de a gândi critic și de a rezolva 
probleme cât mai eficient. Din punct de vedere academic, bacul internațional m-a pregatit pentru 
facultate, deoarece am scris multe eseuri, research papers și probabil cel mai important am 
învățat să analizez informația, nu doar sa o memorez. De asemenea, materia business and 
management m-a pregătit enorm pentru cursul de International management pe care am ales sa îl 
urmez la facultate și anume International Business la King’s College în Londra. 

Experiențele internaționale m-au ajutat să mă adaptez rapid în orice mediu în care mă aflu, am 
cunoscut persoane de peste tot din lume și mi-au deschis apetitul pentru călătorit. 

 

 

 


