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Mobilitatea Erasmus a fost cea mai deosebită parte din viața mea de student până în momentul de 

față. Am pornit la drum cu emoții, dar și cu entuziasm pentru că realizam că se va petrece o 

schimbare semnificativă: plecam pentru 6 luni de acasă, într-o țară străină pentru a studia medicina 

(care nu este neapărat ușoară) într-o limbă străină. 

Limba a pus probleme la început pentru că în sudul Franței oamenii au un debit verbal impresionant, 

au un accent diferit de restul regiunilor din Franța și, de asemenea, foarte puțini francezi cunosc 

engleza. Cu toate acestea, nu a durat mult până m-am obișnuit pentru că începusem şi cursurile de 

limbă de pe platforma Erasmus OLS care m-au ajutat enorm. Au fost organizate cursuri de limbă 

pentru erasmuși şi de către universitatea Aix-Marseille unde am cunoscut oameni deosebiți cu care 

am legat prietenii strânse și de durată. 

 

 

 

Marseille, un oraș de aproximativ  977 000 de locuitori înconjurat de o natură splendidă (de marea 

Mediterană, de Calanques, Coasta de Azur și Coasta Bleue ), a avut un aer primitor care ne-a 



provocat un interes viu să-l descoperim, în aşa fel încât până în noiembrie, când încă era vreme de 

plajă, organizam mici excursii în fiecare weekend, fie la munte, fie la mare. Fiind și oraș studențesc, 

am aflat nu târziu că sunt diverse organizații care le oferă foarte multe oportunități studenților (spre 

exemplu, organizau diferite concursuri la care, dacă te înscriai, aveai șansa să câștigi bilete la cinema, 

la circ și chiar bilete la turneul internațional de tenis OPEN 13 la care am avut norocul să iau parte).  

 

 

 

Cu toate acestea, pot să spun că de la facultatea de medicină am rămas cu cele mai frumoase 

experiențe din această mobilitate, a fost o adevărată plăcere să studiez sub îndrumarea unor oameni 

dedicați, dornici să te învețe, să lucrez cot la cot cu studenții francezi consultând pacienți și 

prezentând cazuri, să cunosc un sistem medical funcțional și complet care ajută atât pacientul spre 

tratarea sa cât și personalul medical în dezvoltarea sa profesională.  



 

Această experiență mi-a trezit curiozitatea de a cunoaște diferite culturi și obiceiuri, m-a făcut să mă 

simt mai sigură pe mine și să mă adaptez mai rapid la situații noi, să fiu mai independentă, m-a 

ajutat să văd realitatea europeană cu proprii ochi chiar din centrul ei și mi-a întărit ideea că 

stereotipurile ar trebui lăsate deoparte. Dacă acum mi s-ar oferi șansa să mai particip la o mobilitate 

într-un alt colț al Europei, aș accepta-o cu brațele deschise. 

În concluzie, orice îndoieli ați avea înainte să începeți o mobilitate Erasmus, puneți-le deoparte și 

concentrați-vă pe lucrurile cu adevărat importante: să profitați din plin de experiența Erasmus! 

Mult succes! 

 

 


