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Mă numesc Crăița Giorgi, sunt studentă la Universitatea de Medicină si Farmacie Victor 

Babeş din Timişoara, Facultatea de Medicină, specializarea Medicină Generală în anul IV de 

studii, semestrul II. În timpul primului semestru al anului universitar 2018/2019 am beneficiat de 

o bursă Erasmus+ la Universitatea Nicolaus Copernicus, în Polonia.  

Aș dori să precizez că, deși Universitatea se află în orașul Torun, Facultatea de Medicină 

și Farmacie, și de altfel locul unde mi-am petrecut cele patru luni ale primului semestru, se află 

într-un alt oraș, unul cu un nume aparent imposibil de pronunțat, cel puțin la prima vedere - și 

anume Bydgoszcz. Acesta se află la aproximativ o oră de mers cu mașina de Torun, fiind însă un 

oraș mai mare decât cel anterior menționat. Situat pe malurile râului Brda, Bydgoszcz este unul 

dintre orașele mai puțin cunoscute ale Poloniei, și îndrăznesc să spun chiar subapreciat, în 

general, chiar si de către polonezi.  

 

  

 



            Unul dintre motivele pentru care am ales Polonia pentru mobilitatea Erasmus a fost limba 

de predare, mai exact limba engleză. Materiile au fost făcute modular și în general examinarea a 

avut loc la finalul modulului. Majoritatea stagiilor și cursurilor au avut loc la Spitalul Universitar 

nr.1 A. Jurasza, însă am avut și stagii care s-au ținut la un alt spital. Pentru una dintre materii a 

trebuit chiar să merg în Torun, transportul fiind asigurat de către facultate. Condițiile din spitale 

sunt bune spre foarte bune, cu foarte puține excepții. Am avut oportunitatea de a vedea și de a 

asista la numeroase proceduri medicale si operații, iar cadrele medicale ce ne-au fost profesori au 

fost extrem de dedicați si deschiși cu noi, făcând astfel din experiența Erasmus una și mai 

grozavă. 

 

 



           Procesul de aplicare a decurs destul ușor, mai ales cu ajutorul Departamentului de Relații 

Internaționale și al doamnei Agnes Balint. De asemenea, am comunicat prin e-mail și am fost 

informată constant despre pașii pe care trebuie să îi urmez de către coordonatorul Erasmus din 

Bydgoszcz, iar orice întrebare sau nelămurire pe care am avut-o am adresat-o în același mod, 

primind întotdeauna un răspuns prompt. Semestrul a început la 1 Octombrie și a durat până la 

finalul lunii Ianuarie. Am optat pentru a sta la unul dintre căminele lor studențești – eu am prins 

loc în cel aflat chiar în incinta facultății (în total există 3 cămine), într-o cameră de două 

persoane. Deși camera nu era mare, condițiile au fost mai mult decât decente iar faptul că exista 

o sală de studiu în cămin a reprezentat cu siguranță un aspect pozitiv. 

  

 

 

          La începutul semestrului, departamentul de relații internaționale de acolo a organizat 

câteva activități pentru noi, studenții Erasmus, pentru a ne ajuta să socializăm. Printre acestea se 

numără un tur al orașului, al spitalului, international snacks meeting (fiecare a adus ceva specific 

țării din care provine) dar și un workshop de gătit care s-a dovedit a fi un adevărat deliciu. 



 

          De-a lungul celor patru luni 

petrecute în Bydgoszcz pot spune 

că am cunoscut o mulțime de 

oameni frumoși din toată lumea, 

am legat prietenii cu ei și am creat 

o mulțime de amintiri. Am ajuns 

să cunosc câte puțin despre 

cultura și limba poloneză și am 

călătorit, reușind să vizitez locuri 

cu adevărat minunate.  

 

 

 

Erasmus este într-adevăr o 

experiență. Te schimbă. Te 

maturizează. Te scoate din zona 

de confort. Te transformă. Este 

nevoie doar de puțin curaj. 

 

 

 

 

 

Mulțumesc mult pentru această oportunitate! 

 

Crăița Giorgi 


