
 

 

  Palermo 2018/2019 

Popin Diana an V  medicina generala 

 

Ma numesc Popin Diana, sunt studenta la Universitatea de Medicina si Farmacie 

“Victor Babes” din Timisoara, specializarea Medicina Generala iar in primul semestru al 

anului universitar 2018/2019  am beneficiat de o bursa de studiu  Erasmus+ la 

Universitatea de Medicina din Palermo. 

Decizia de a participa la un program Erasmus nu am luat-o cu mare usurinta 

deoarece imi faceam numeroase griji despre ceea ce presupune o astfel de experienta, 

incepand de la invatatul unei noi limbi straine si iesirea in totalitate din zona de confort. 

Dar odata luata aceasta decizie am inceput sa invat limba italiana si pot spune ca a fost 

o adevarata placere sa o studiez si in acest moment ma bucur sa pot spune ca stiu inca 

o limba straina. 

Am ales Palermo fiindca imi doream un oras din Italia, fiindca m-am gandit ca 

limba italiana ar fi o limba mult mai usoara de invatat intr-un timp scurt si totodata 

mereu am fost interesata de particularitatile Siciliei, o insula minunata din sudul Italiei. 

 



 

Am inceput mobilitatea de la inceputul lunii septembrie pentru ca imi doream sa 

am o anumita perioada de timp de acomodare si pentru a vizita frumusetiile Siciliei. 

Anul universitar a inceput la sfarsitul lunii Septembrie , aveam emotii in ceea ce priveste 

cursurile si stagiile fiindca aveam temeri in legatura cu limba, dar odata terminat primul 

curs am fost foarte fericita fiindca am inteles aproape tot din ceea ce s-a discutat . 

 Profesorii au fost intelegatori cu noi, de anumiti profesori imi voi aminti cu drag 

fiindca ne-au ajutat sa ne adaptam mai repede si sa nu ne simtim staini. Am ramas 

placut surprinsa de modul in care s-au desfasurat cursurile , profesorul mereu cauta sa 

realizeze un curs interactiv si se discutau cazuri clinice la care eram invitati sa 

participam, alteori la sfarsitul cursurilor se realizau anumite teste cu intrebari din lectia 

parcursa prin intermediul unei aplicatii.  



 

Adaptarea a fost usurata si de echipa Esn din Palermo care au organizat diferite 

excursii in orase si locuri siciliene , cat si activitati culturale. Cu echipa ESN am  

participat la o piesa de opera la Teatro Massimo, o experienta minunata. 

 



 

 

In ceea ce priveste examenele , acestea s-au desfasurat oral in limba italiana, in 

mare parte, doar doua au fost scrise. Studentii italieni au fost foarte prietenosi si ne-au 

ajutat de multe ori cu materiale pentru studiu si informatii despre examene. Ceea ce nu 

mi-a placut in cadrul universitatii a fost legat de portalul universitatii, care a fost dificil de 

utilizat de catre noi studentii straini, fiindca nu ne-a fost explicat ceea ce trebuie sa 

realizam in cadrul acestuia, pe portal a trebuit sa ne inregistram la toate cursurile si 

examenele.  

Experienta Erasmus mi-a permis sa vizitez locuri foarte frumoase si sa ma 

dezvolt personal, iar in concluzie pot spune ca sunt foarte fericita ca am avut curajul de 

a aplica pentru aceasta bursa.  

Va multumesc,  

Diana Popin ֍ 

 


