Un semestru la Universitatea Semmelweis din Budapesta
Raport narativ despre experiența Erasmus+
Numele meu este Csutak Balázs, sunt student la Universitatea de Medicină și Farmacie
”Victor Babeș” din Timișoara la Facultatea de Medicină, specializarea de Medicină Generală. În
primul semestru al anului universitar 2018/2019, însemnând pentru mine anul V de studii, am
avut posibilitatea să beneficiez de o bursă Erasmus+ la Universitatea Semmelweis din Budapesta.
Am ales această universitate după o încercare de a studia un semestru în Germania cu un
an mai devreme, încercare eșuată pe o neînțelegere administrativă. Am pornit la drum, deci, cu
un pic de gust amar și oarecare scepticism, dar cu dorința copleșitoare de a experimenta
învățământul într-un centru universitar străin, excelent și renumit. Pe de altă parte, am absolvit
un liceu cu predare în limba maghiară, deci emoțiile legate de limbă erau mult mai mici ca în anul
precedent, și nici capitala apropiată de Timișoara nu mi-a fost complet necunoscută. Între timp
începusem să studiez și la Universitatea Politehnica din Timișoara, în regim de învățământ la
distanță, deci încă un argument important lângă Budapesta a fost faptul, că astfel nu a trebuit sămi întrerup studiile nici la Politehnica.
Urma să-mi întocmesc dosarul, să aranjez câteva lucruri administrative, care în unele
momente s-au dovedit a fi extrem de grele din cauza lipsei de informație.Așteptam data de 3
septembrie, când a început anul universitar la Universitatea Semmelweis. Am ajuns cu câteva zile
mai devreme, mi-am ocupat cazarea, m-am înregistrat la universitate și așteptam nerăbdător să
înceapă activitatea academică.
Aveam de organizat și reorganizat materiile pe care urma să le studiez și trebuia să-mi
planific orarul. Personalul din biroul de relații internaționale de la Universitatea Semmelweis a
fost foarte amabil și ajutător, și până la urmă și sistemul lor s-a dovedit a fi flexibil în privința
disciplinelor și a orarului. Din păcate am avut nevoie de această flexibilitate, fiindcă planul de
învățământ inițial redactat de mine a trebuit să fie complet schimbat. După 2 săptămâni de
coșmaruri birocratice, timp în care încercam să particip la toate cursurile pentru a nu încasa
absențe în cazul în care reușesc să le includ în noul meu plan de învățământ, în sfârșit am finalizat
orarul în care am reușit să îmbin discipline în valoare de 30 de credite (din cele două semestre
ale anului V de acasă). Cam în perioada aceasta am aflat, că aș putea să prelungesc durata
mobilității de la un semestru la un an, acest lucru ar fi însemnat însă o altă reorganizare completă
a planului de învățământ, ce ar fi fost aproape imposibil.

În sfârșit aveam majoritatea complicațiilor birocratice în spate, și un semestru minunat
într-un oraș formidabil în față. Budapesta, capitala Ungariei, este un oraș cu o suprafață urbană
de aproape 20 de ori mai mare ca Timișoara, o populație stabilă de aproape 2 milioane de
locuitori. Orașul, pe lângă statutul de centru administrativ și economic, este un adevărat centru
cultural cu zeci de concerte si piese de teatru prezentate zilnic, centru turistic și nu în ultimul
rând, un oraș unic din punct de vedere arhitectural. Contrastul armonic dintre partea estică a
orașului, construită într-un stil mai metropolitan pe o câmpie, numită Pesta, și partea de peste
Dunăre, numită Buda, care se află pe un relief dominat de dealuri, și care are o atmosferă mai
liniștită, mai verde, și nenumăratele capodopere arhitecturale din întregul oraș, ca podurile
minunat iluminate, clădirea Parlamentului sau întregul district al Castelului Buda au transformat
orice deplasare într-o plimbare turistică.

Apus de soare peste centrul istoric

Universitatea Semmelweis, la fel ca și orașul, se poate mândri atât cu clădiri istorice
impozante, cât și cu imobile moderne și excelent dotate. Clădirile centrale ale clinicilor
universității, de exemplu, ocupă aproape un cartier întreg, având și o stație proprie de metrou,
iar la distanță de doar o stație, se află Corpul de Învățământ Teoretic al universității, cea mai
înaltă clădire construită în scop neindustrial din Ungaria (22 de etaje, 89m înălțime).
Universitatea, în afară de clinicile proprii, are relații și cu alte spitale din oraș, unde se țin stagii și

externate. Este important de menționat totuși, că deși majoritatea clădirilor sunt renovate și
dotate destul de bine, ar fi o greșeală să ne imaginăm, că la câteva sute de kilometri distanță, nu
există deficiențe.

Harta Clinicilor Universității Semmelweis.
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Sistemul de educație medicală din Ungaria și conceptul de organizare a educației la
Universitatea Semmelweis diferă în proporții variabile din multe puncte de vedere față de cel de
acasă. Se folosește, de exemplu, sistemul Neptun pentru managementul orarului, examenelor și
pentru a ține legătura cu studenții. Acest sistem este destul de controversat din cauza prăbușirilor
în momentele de solicitare mai intensă, însă aduce posibilitatea studenților de a-și organiza
orarele și examenele on-line, individualizat după propriile preferințe. Cei 6 ani de facultate de
medicină sunt împărțiți, la fel, în 3 ani de învățământ preclinic și 3 ani de învățământ clinic, dar
ultimul an este exclusiv dedicat reluării tuturor disciplinelor clinice mari. Anul 4 și 5 se clădesc
complet din module de 1-4 săptămâni, care spre norocul meu a fost de fapt baza flexibilității
planului meu de învățământ. Examenele mari sunt de obicei orale, testele grilă se folosesc rar.
În concluzie, nu este exagerat să afirm că experiența avută la Budapesta joacă un rol major
în formarea mea personală și profesională. În timpul petrecut la Universitatea Semmelweis, am
văzut unele aspecte la care nici nu m-aș fi gândit că pot fi îmbunătățite, dar totodată și multe
similitudini între cele două universități. Recomand, deci, cu căldură tuturor să participe la o astfel
de mobilitate, dar recomand totodată și Budapesta: un oraș minunat și o universitate excelentă.
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