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Ma numesc Denisa Alexandra Giubelan, sunt studenta in anul V la
facultatea de medicina generala in cadrul Universității de Medicina și Farmacie
Victor Babes Timișoara. Semestrul trecut am avut ocazia sa studiez la
Universitatea Aldo Moro Bari, din sudul Italiei.
Am apreciat foarte mult ocazia de a face parte dintr-un program prin
intermediul caruia am avut sansa sa vad cum functioneaza alt sistem
educational si medical. Programul Erasmus + a fost exact ceea ce aveam nevoie
pentru a putea realiza acest lucru.
Am ales Italia pentru ca de mica am fost indragostita de aceasta tara, de
istoria ei, de orasele desprinse din povesti si nu in ultimul rand de bucataria
italieneasca. Timp de cateva luni am avut ocazia sa experimentez viata unui
student italian. In acest timp mi-am dat seama ca expresia „la dolce vita” se
potriveste de minune locuitorilor din Bari, un minunat oras din sudul
Italiei(intotdeauna am vrut sa locuiesc langa mare). In acest oras viata nu se
traieste in graba, ci toata lumea este foarte relaxata si se bucura din plin de
fiecare clipa.
Ca student Erasmus, nu am fost foarte incantata de aceasta relaxare
continua. Am ajuns intr-un loc necunoscut si foarte dezorganizat. Modul lor
relaxat de viata si-a facut simtita prezenta si la facultate. Cursurile si stagiile au
propriul lor orar si se aranjeaza dupa bunul lor plac. Profesorii intarzie cu
orele(sau nu mai vin deloc) si nu anunta, sunt prea ocupati pentru a pregati un
material de curs asa ca ne indruma sa invatam din tratate, care, dupa parerea
mea sunt un pic cam mult pentru un student. Pe langa partile negative am avut
parte si de lucruri pozitive. La spital am intalnit oameni foarte draguti,pregatiti
sa te ajute cu tot ce ai nevoie,mai ales rezidentii care sunt acolo sa ne raspunda
la orice intrebare si sa ne arate toate manevrele necesare. De asemenea am fost
profund impresionata de profesorul de oncologie, Dr. Cives care si-a dat toata
silinta pentru a avea un curs cat mai interactiv. Daca as urma o cariera
universitara mi-as dori sa fiu un profesor exact ca dansul. Extracurricular am
participat la conferinte unde ne-au fost prezentate ultimele studii si cercetari din
domeniul medical, unele dintre aceste cercetari realizandu-se in cadrul
Universitatii Aldo Moro.

In schimb, ca o tanara de 23 de ani am profitat din plin de tot ce mi-a
oferit orasul si Italia. Am ratacit pe stradutele din centru vechi, descoperind
piatetele si bisericile catolice, am facut lungi plimbari pe malul marii si am
savurat o pizza si un pahar de vin local( au un vin foarte bun, doar suntem in
Italia).
Nu am devenit la fel de relaxata ca un italian, dar am invatat sa ma bucur
de fiecare clipa pe care ne-o ofera viata. Am avut oportunitatea de a vizita locuri
absolut superbe, miracole istorice (aici ma refer la Pompei) ce m-au facut sa
iubesc si mai mult Italia( nu si pe locuitorii ei). Bari mi-a oferit o prietena buna,
pe Monica, studenta tot in anul V in cadrul UMFT, o iubitoare de calatorii la fel
ca mine, cu care am petrecut momente frumoase impreuna.
M-am maturizat mult in aceste luni( chiar am invatat sa gatesc), am
capatat mai multa incredere in mine si am observat ca viata nu e chiar asa roz in
strainatate cum multi cred. O alta parte utila a acestei experiente a fost studiul
in limba engleza. Desi stiam limba, sa studiez în limba engleza a fost destul de
dificil în ceea ce privește examenele orale, dar sunt convinsa ca acest lucru o sa
ma ajute foarte mult in viitoarea mea cariera.
In opinia mea, putem obtine o educatie cat mai completa prin diversitate,
prin constientizarea modului de invatare diferit si prin experiment . Experiment
si diversitate - nu as putea sa rezum mai clar si succint experienta Erasmus .
Astfel as putea spune ca programul Erasmus imi completeaza educatia si ma
face sa acumulez atat ca om cat si ca profesionist
Sunt fericita ca am avut curajul sa particip într-un asemenea program si
astept cu nerabdare alte proiecte asemanatoare, desi nu imi doresc sa ma mut
din Romania.

