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Am început sa aud despre bursele ERASMUS acum mulț i ani, în special despre ce 

oportunitate deosebită reprezintă acestea. S-au aruncat cuvinte de laudă în stânga ș i în 

dreapta ș i acestea m-au determinat să mă interesez ce presupun acele oportunităț i de 

fapt. Dând la o parte părerile auzite ș i privind retrospectiv la tot ce a însemnat această 

experienț ă pentru mine, mă bucur că am ales să aplic pentru un loc în acest program! 

   

 Oraș ul în care am studiat este Szeged, iar alegerea mea s-a bazat pe programul 
universitar despre care am auzit lucruri foarte bune ș i pe limba în care acesta este 
oferit(engleză). 
 Am fost foarte mulț umit de calitatea predării, dar mai ales de disponibilitatea ș i 
amabilitatea cadrelor universitare. Cu toț ii au dat dovadă de profesionalism ș i m-au 
ajutat să înț eleg mai mult decât aspecte din medicină ș i a fost o adevărată plăcere să 
lucrez sub îndrumarea unora dintre aceș tia.  
 În ceea ce priveș te viaț a socială, chiar dacă este un oraș  mic, Szeged-ul nu 
dezamăgeș te. Recomand cu cea mai mare căldură să luaț i legătura cu organizaț iile 
studenț eș ti ș i să participaț i la activităț ile organizate de aceș tia, ei vă vor deveni a 
doua  familie. Deasemenea, excursiile sunt după părerea mea de neratat, mai ales cele de 
la Budapesta ș i lacul Balaton.  
 Nu am avut parte de probleme majore, însă cazarea este una dintre ele. Datorită 
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numărului foarte mare de studenț i străini, vă recomand să nu participaț i la “flat hunt”-
ul organizat de voluntari ci să vă interesaț i singuri pe site-urile de imobiliare locale. 
Mulț i nu vorbesc engleză aș a că puteț i cere ajutorul colegilor localnici. Welcoming 
Week coincide cu prima săptămâna de facultate pentru Medicină, aș a că nu prea veț i 
avea timp de multe din activităț ile plănuite pentru atunci. Cealaltă problemă a fost o 
mică eroare în sistemul online de programare a examenelor care m-a scos de pe listă. 
Problema a fost remediată destul de rapid ș i cu înț elegere din partea secretariatului. 
 
  
 Consider că orice experienț ă care ne aduce faț ă în faț ă cu noi provocări este 
benefică oricui îș i doreș te să înveț e din acestea. Prin urmare, recomand Szeged-ul ș i 
universitatea lor de medicină tutror celor care doresc să aibă parte de o experienț ă 
Erasmus plină de distracț ie ș i învăț ătură! 


