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Pot spune cu toata sinceritatea ca mobilitatile Erasmus pe care am avut privilegiul sa le
fac au fost unele din experientele care mi-au schimbat viata cel mai mult. Am invatat in
doi ani mai multe despre lume si despre mine decat invatasem in toata viata inainte.

„Lumea este o carte, iar cei care nu călătoresc citesc doar o pagină“
Pot incerca sa fac cel mai concis rezumat zicand ca am descoperit o pasiune noua pentru
medicina si studiu in general si o rabdare si atentie mult mai profunde pentru oamenii din
jur. Ca am descoperit culturi noi si mi-am facut prieteni pretutindeni in lume si din toate
domeniile. Si mai presus de toate, ca am descoperit ca aveam mai mult curaj decat as fi
sperat vreodata. Ca lumea e mica si nu ai de ce sa te temi nicaieri, cat timp nu esti
nesabuit. Ma consider foarte norocoasa.
Pentru ca probabil planul academic este cel care e de interes superior in acest raport, am
sa vorbesc mai mult despre acesta:
In comparatie cu universitatea de medicina din Romania, examenele reprezinta probabil
cea mai mare diferenta in Italia, din urmatoarele puncte de vedere:
-flexibilitate (in timpul sesiunii, care dureaza 2 luni, fiecare materie are de regula 4 date
pe care te poti inscrie pentru desfasurarea examenelor. Astfel fiecare student isi poate
planifica examenele in functie de preferinte si ritmul de studiu absolut independent)
-mod de desfasurare (examenele sunt orale)
-material (ca suport de studiu, studentii folosesc de regula in locul cartilor o transcriere
a cursurilor, pe care o fac cu randul inregistrand cursul iar apoi scriind totul dupa dictare
si alcatuind o colectie de cursuri transcrise in fiecare an)
In ciuda lipsei de obiectivitate adesea invocate ca si contraargument pentru examenele
orale, ma consider foarte multumita de cum s-au acordat notele. Examenele se
transformau adesea in discutii interesante si adesea se analizau cazuri clinice iar
profesorii erau prietenosi si rabdatori atunci cand poate nu ne veneau cuvintele in italiana
imediat.
Cu toata afectiunea si respectul pe care le-am pentru anumiti profesori pe care i-am avut,
am sustinut mereu- si de fata cu colegii italieni- ca examenele grila cu suportul
examenului oral cum se desfasoara in Romania sunt preferabile. Astfel intrebarile cuprind
o parte mai vasta din materie, factorul de stres emotional este redus, obiectivitatea este
incurajata.
Cat despre material, acea transcriere a cursurilor nu mi s-a parut ideala. Nu am intampinat
probleme, dar prefer o carte concisa si schematica in locul acestor texte.
Desi forma examenelor nu m-a incantat, continutul cursurilor si oportunittile pe care leam avut au fost nepretuite.

Pentru a ma concentra pe cea mai interesanta experienta in spital, am asistat la o
operatie de falloplastia la un baietel nascut cu extrofie cloacala. Baietelul avea deja 4 ani
iar pentru operatie a fost prezent un expert mondial care a lucrat in tari precum Arabia
Saudita si Vietnam, care mi-a explicat personal toata operatia si mi-a raspuns la toate
intrebarile. Am avut o experienta similara si cu alti medici in spital, iar aceasta mi-a
deschis cu siguranta interesul pentru predare. As vrea sa pot oferi si eu intr-o zi unor
studenti fascinatia si primirea calduroasa pe care le-am simtit si eu de cateva ori in cursul
acestor experiente.
Cursurile de neurologie au fost preferatele mele si trebuie deci sa mentionez si cat de
clare si logice si interesante au fost. A fost o adevarata placere sa asist la ele.
Sunt multe de spus, in acest raport am atins doar suprafata. Sunt foarte recunoscatoare
tuturor care au facut aceasta experienta posibila si nu pot decat sa o recomand mai
departe tuturor studentilor mai tineri. Sigur ca se intampina si momente mai grele, dar
merita pe deplin! E o experienta care schimba vieti.

