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“Calatoria și schimbarea locului aduc o nouă vigoare minții.” – Seneca

A fost odată ca niciodată...Nu, nu, nu! Ceea ce urmează să vă relatez este o experiență reală,
extraordinară, la care vă doresc să aveți ocazia să luați parte! Mă numesc Elena Zbîrcea, sunt
studentă a Universității de Medicină și Farmacie “Victor Babeș” Timișoara la Facultatea de
Medicină Generală și în următoarele câteva pagini voi încerca să vă împărtășesc din experianța
mea Erasmus.

Unde?
După cum vă sugerează și prima pagină, pe parcursul primului semestru din anul V, al anului
universitar 2017-2018, am beneficiat de o bursă Erasmus în Marseille, Franța. După cum
probabil știți Marseille este al doilea cel mai mare oraș al Franței, cel mai mare port de la

Marea Mediterană și centrul economic al întregii regiuni Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Este un oraș cu o vechime de peste 2000 de ani care a reușit să mă cucerească pe
parcursul a celor aproape 6 luni în care am fost “Le Petit Marseillais”.

De ce Erasmus?
Schimbul Erasmus este un schimb interuniversitar, international care vă permite să experimentați
un alt sistem atât pe plan educațional cât și social și cultural. Eu am auzit despre acest program
într-o măsură mai mică sau mai mare cu mulți ani înainte de a fi studentă. Îmi amintesc și acum
cu cât entuziasm îmi povesteau diverși amici despre acest “Erasmus”. Și prin urmare, cum sunt o
fire curioasă și ambițioasă, mi-am spus încă de pe atunci că neapărat trebuie să iau și eu parte la
acest schimb atât de lăudat și apreciat.

De ce Franța?
Eu am ales Franța și ulterior Marseille din următoarele motive:
1) Auzisem despre sistemul medical francez ca fiind unul dintre cele mai performante sisteme
medicale din Europa
2) Există o mare similitudine de curiculă între România și Franța
3) Vorbeam limba franceză
4) Nu vizitasem niciodată Franța
5) Probabil așa a fost să fie!

Pregătirea
Voi începe cu un mic sfat: INFORMAȚI-VĂ! Legat de programul Erasmus găsiți TOATE
informațiile necesare pe site-ul universității (condițiile de participare, documentele necesare
pentru întocmirea dosarului, criteriile de selecție precum și toate opțiunile disponibile). Pe lângă
toate acestea doamna Agnes Balint vă este alături atât înainte cât și pe tot parcursul mobilității.
Am avut o comunicare foarte bună și cu reprezentanții universității din Marseille care mi-au
răspuns prompt și clar la toate întrebările și nelămuririle pe care le-am avut. Din timp am
rezervat o cameră la cămin și ne-am organizat stagiile.

Bienvenue
Prima săptămână după ce am ajuns în Franța a fost o săptămână de acomodare în care am avut
nenumărate activități alături de ceilalți studenți Erasmus. Aix-Marseille Univerisité este o
universitate mare, cu foarte mulți studenți și astfel în această săptămână am intrat în contact cu
studenți la diferite facultăți care veneau din toate colțurile lumii.

Începutul studiilor
După ce am ajuns în Marseille am avut programare la Biroul de Relații Internaționale unde am
semnat actele și am devenit astfel studenți la Universitatea Aix-Marseille. Am primit un card de
student care putea fi folosit la bibiotecă pentru a împrumuta cărți, putea fi încărcat cu bani și
astfel puteam plăti masa la cantină sau spălatul rufelor la cămin. Pe lângă toate acestea aveam un
cont online foarte util pentru a primi e-mailuri oficiale, pentru a verifica online disponibilitatea
diverselor materiale la bibliotecă sau pentru a căuta numeroase informații. Tot la prima întâlnire
am stabilit și orarul și astfel în câteva zile am început stagiile.

Stagiile
Partea practică în Franța este foarte importantă și eu am fost norocoasă din acest punct de vedere.
Mi-a plăcut foarte mult sistemul de acolo și faptul că studenții, începând din anul IV erau numiți
externi și aveau numeroase atribuții și îndatoriri în cadrul secției pe care lucrau și învățau. Mi s-a
părut o metodă excelentă pentru a ne însuși diverse manevre sau cunoștințe. Mi-am perfecționat
nivelul de limbă franceză și am văzut un alt sistem medical, deosebit de performant.

Viața de Erasmus
A fi student Erasmus înseamnă o sumedenie de lucruri. În următoarele rânduri o să vă povestesc
despre o parte din ele. Pe de o parte înseamnă că ești student la fel ca oricare altul care face parte
pentru o perioadă din acel sistem și care ajunge să se adapteze acelui mod de a învăța, de a gândi
și de a colabora. Pe de altă parte înseamnă că ești un student aflat într-o continua (re)descoperire
a ta și a misterioaselor și superbelor locuri care te încoanjoară. Din ambele puncte de vedere mă
simt norocoasă că am ales Marseille și Franța. Din punct de vedere profesional consider că am
învățat și cizelat multe aspecte care sper că mă vor ajuta ca într-o bună zi să fiu un medic mai
bun. Și privind din punct de vedere al locației de fiecare dată când aveam timp liber m-am simțit
ca într-o vacanță.

A fost o experiență extraordinară, în care mi-am m-am (re)descoperit pe mine, mi-am facut
prieteni, am călătorit, am râs și am strâns multe, multe amintiri care îmi vor așterne zâmbete
pe față mult timp de acum încolo.

...
Ca încheiere pot să vă mărturisesc că programul Erasmus mi-a arătat un alt mod de a privi atât
domeniul medical cât și fiecare zi de acum încolo. Doresc să mulțumesc Universității de
Medicină și Farmacie “Victor Babeș” Timișoara pentru ocazia pe care mi-a oferit-o, tuturor celor
care m-au ajutat și m-au susținut și nu în ultimul rând programului Erasmus pentru că face
posibilă această experiență de neuitat!
Ca ultim sfat pot doar să vă doresc să aveți încredere în voi și să nu încetați să credeți că visele
devin realitate!
“ Once Erasmus, forever Erasmus! “
Elena-Larisa Zbîrcea

