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➢ Înainte de plecare
Bursa Erasmus nu a fost o întâmplare pentru mine, mi-am dorit-o și - pe
lângă pregătirea pentru examenele semestriale - am urmat toate modulele
cursului de limbă italiană, am urmărit termenele limită de depunere a dosarelor
de înscriere.
N-a fost o întâmplare nici alegerea Universității gazdă, Universitatea de
Medicină din Milano. Recunosc, am avut motive personale să aleg această
Universitate.
Depunerea dosarului la Biroul Relații Internaționale n-a presupus nimic
nou față de ceea ce relatează colegii mei: detalierea parcursului academic,
recomandări, diplome obținute sau alte certificate, asigurări medicale, adeverințe
medicale, planul de studiu propus pe perioada mobilității. Deși am avut mari
emoții în legătură cu interviul, nici acesta n-a presupus un efort major,
întâmplarea a făcut ca pentru Milano să fiu singurul aplicant din cadrul Facultății
noastre. Dar... totul se plătește, nu? Am fost singură, singura din România, din
acest punct de vedere a fost mult mai greu...
Prin Departamentul de Relații Internaționale am primit toate datele de
contact ale Universității gazdă, am transmis Learning Agreement (L.A. =
programa semestrială/planul de studiu în acord cu cel al Universității gazdă) și
am cunoscut alți colegi care au beneficiat de mobilitatea de studiu din cadrul
programului Erasmus la aceeași Universitate gazdă: Universita degli Studi di
Milano.
Desigur, am contactat toți colegii care au fost Erasmuși, indiferent unde în
Italia, adică pe toți aceia despre care am aflat că au fost Erasmuși și a căror date
de contact le-am putut obține. Au fost deschiși și informațiile pe care mi le-au
oferit m-au ajutat să-mi fac o imagine înainte de a păși pragul Universității.
Emoțiile nu le poate înlătura nimeni, dar am știut la ce să mă aștept.
Principalele etape pentru întocmirea și punerea de acord a Learning
Agreement sunt:

• Obținerea programei semestriale pentru semestrul I an V a Facultății de
Medicină și Farmacie Victor Babeș Timișoara – de la Secretariatul facultății
noastre; acestui serviciu țin să-i mulțumesc în mod special și nu pot să nu
apreciez profesionalismul, implicarea, operativitatea, receptivitatea dar și
răbdarea cu care au tratat nedumerirea, nelămuririle și insistențele noastre.
• Obținerea programei Universității de Medicină din Milano (pentru mai mulți
ani de studiu; așa cum bănuiți, programele nu coincid; se acceptă să participăm la
cursurile, seminariile și stagiile altor ani, acestea trebuie identificate, programele
sunt publice pe site-ul Universității).
• Întocmirea L.A. cu consultarea și semnătura cadrelor didactice ale UMF.

➢ În timpul mobilității
La Milano am ajuns cu o săptămână înainte, am ținut să identific toate
locațiile înainte de începerea semestrului: Instituția, Spitalul, Biroul Erasmus.
Am primit cardul de student Erasmus, am făcut abonamentul la metrou, am
primit informațiile necesare legate de șederea aici și de desfășurarea semestrului.
Domnul de la Biroul Erasmus, calm, amabil, zâmbitor și incredibil de omenos
primește prin aceste rânduri prea puțină recunoștință. Atitudinea dânsului, atunci
când ești singur într-o lume străină, readuce încrederea în tine la echilibru.

Apreciez, de asemenea, atitudinea prietenoasă a colegilor italieni, dar și a
celor polonezi, spanioli, belgieni... Am avut și momente grele, dar acum vreau să
rămân într-o notă
pozitivă.
În ceea ce
privește planul
de studiu, au o
organizare puțin
diferită față de a
noastră.
Dimineața
se
începe cu stagiile.
Fiecare student
trebuie
să

desfășoare un anumit număr de stagii la fiecare materie, primind o foaie pe care
la finalul activității practice trebuie să primească semnătura și parafa medicului
cu care au colaborat. Aceste semnături sunt dovada prezenței la stagii, care
evident condiționează participarea la examen. Stagiile se programează de obicei;
sunt liste, pe care fiecare se înscrie pentru o anumită dată, practic fiecare are
libertatea de a alege când să desfășoare stagiile. Alteori, sunt liste deja întocmite
de către secretariat. Trebuie întrebat, în timp util, iar studenții italieni sunt
deschiși în a ajuta cu explicații.
Imediat după ora prânzului, încep cursurile. La cursuri m-a impresionat faptul
că profesorii încurajează studenții să solicite explicații suplimentare atunci când
ceva nu este clar. Dacă reluarea explicațiilor nu este suficientă, se reia expunerea
într-un alt mod, pe principiul: nimeni nu rămâne în urmă. Studenții se simt liberi
să întrebe, nici vorbă de teama că vor fi apostrofați... Pentru situațiile în care
studenții nu se pot prezenta la cursuri, sunt încurajați să ceară ajutorul
profesorului, să caute împreună modalități de recuperare a materiei. Pot confirma
chiar și eu acest lucru. Având în vedere că urmam cursuri și stagii cu studenți din
trei ani universitari diferiți, unele stagii mi se suprapuneau, însă cu ajutorul
profesorilor, am reușit să recuperez totul în timp util și fără probleme.
Am fost impresionată de asemenea de Spitalul San Paolo, acolo unde am
fost repartizată pentru cursuri și stagii. De la copleșitoarea dimensiune la
organizare și dotare.
Examenele sunt scrise și orale, majoritatea însă orale; nu este ușor;
departe de mine gândul de a descuraja pe cineva, dar versiunile în care Erasmus
înseamnă o abordare lejeră nu au fundament. Am avut două și trei examene în
aceeași zi. Nu sunt atât de greu încercați studenții Universității din Milano, doar
că așa s-au suprapus planificările din L.A.-ul meu. În cazul meu, la examene
profesorii au fost foarte cordiali, însă trebuie subliniată exigența de care dau
dovadă, iar notele reflectă cu adevărat cunoștințele studentului Erasmus. Un alt
aspect care mi-a plăcut în legătură cu susținerea examenelor, este că aveam
posibilitatea de a alege data examenului. Există trei posibilități de a susține un
examen, deci trei date pentru fiecare materie. Acest sistem mi-a permis mie, și
permite în general studenților italieni, aranjarea sesiunii într-un mod convenabil
fiecăruia.

Pentru mine, timpul a fost scurt, și din
acest motiv am încercat să mă concentrez
pe a înțelege cât de multe despre sistemul
lor, să îmi aprofundez cunoștințele limbii
italiene pe care pot să spun că o
stăpâneam deja într-o oarecare măsură
înainte de plecare, am participat chiar și
la două congrese organizate în cadrul
spitalului, ambele ținând de specialități
precum Otorinolaringologie și Chirurgie
maxilo – facială; practic am vrut să profit
de orice înseamnă nou, altceva, față de ce
știusem până atunci din punct de vedere al sistemului medical și am fost mereu
conștientă că această oportunitate nu
înseamnă doar o excursie la Milano.
Pentru studenții Erasmus totuși se
organizează
o
sumedenie
de
evenimente, excursii, cursuri de
limbă gratuite, și sunt o mulțime de
beneficii oriunde ai merge cu cardul
Erasmus. Eu nu am profitat de toate
aceste lucruri, dar asta nu înseamnă
că ele nu există. Însă am legat
prietenii frumoase, am cunoscut persoane cu care sunt convinsă că voi păstra
legătura de acum înainte. Astfel am ajuns să mă bucur și de celelalte aspecte ale
Erasmus-ului: plimbări, mini excursii prin împrejurimi, organizam cine
împreună, iar toate aceste lucruri făceau sfârșiturile de săptămână și serile mai
frumoase. Sunt prietenii pe care în orice altă circumstanță nu le-aș fi putut lega,
după părerea mea. Când te vezi singur, în altă lume, neștiind de unde și cum să
începi, cel mai bun lucru care ți se poate întâmpla e să mai găsești pe cineva în
aceeași situație. Și așa, am devenit o mică familie, cu problemele si bucuriile
noastre Erasmus.

În concluzie, în ceea ce privește
experiența Erasmus... beneficiile
sunt multiple! Ceea ce am câștigat cu
adevărat: adaptabilitatea la un mediu
de studiu străin într-un timp foarte
scurt; înțelegere față de cultura unei
țări occidentale care pe alocuri e
sufocată
de
multiculturalitate;
toleranță; emoția curată de a păși - la
propriu - pe Patrimoniul Mondial
UNESCO (să nu uităm că în Peninsulă găsim cca 60% din patrimoniul cultural al
lumii); incomparabila bucurie de a păși pe treptele Teatro alla Scala, Milano fiind
cel mai important oraș din lume în privința Operei lirice; am urcat scările
Domului de zeci de ori și de fiecare dată am descoperit cu uimire noi detalii ale
acestei capodopere, adevărată simfonie gotică; și nu în ultimul rând contactul cu
sistemul diferit de învățământ din Italia, experiență pe care am decis s-o
împărtășesc și altora și de care sigur mă voi folosi în viitor!

