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„Ceea ce nu trăim la timp nu mai trăim niciodată.” — Octavian Paler 

 



Mă numesc Zimbru Răzvan-Ionuț, sunt student al Universității de Medicină 
și Farmacie “Victor Babeș” Timișoara la Facultatea de Medicină Generală și 
în următoarele minute voi încerca să vă împărtășesc experiența mea Erasmus.  

 
 

 
Mă consider un norocos ! Întradevăr, după cum spunea și Pasteur: “Norocul îi 
ajută pe cei care sunt pregătiți“. Sper ca ceea ce vă voi povesti să vă ajute în a 
fi și voi norocoși!  
 
 
 
Pe parcursul primului semestru din anul V, al anului universitar 2017-2018, 
am fost student al Universității Aix-Marseille din Franța.  
 
 
Marseille este un oraș mare, al 2-lea ca mărime după Paris. De asemenea, el 
are cel mai mare port la marea Mediterană. Clima este una mediteraneeană, 
cu veri călduroase și ierni destul de blânde, cu ploi destul de rar întâlnite.  



 
 
 
Specific este în timpul iernii faptul că apare un vânt puternic, Mistralul, care 
își pune amprenta asupra zonei și este de obicei însoțit de un cer clar, senin. 
Astfel, localnicii spun că în Marseille sunt 365 de zile în care soarele se vede 
pe cer.   
 
 

 
 
 
Primii pași pe care i-am făcut în facultatea Aix-Marseille au fost pentru 
început, zile de acomodare în care au existat diferite programe și activități 
interactive. La început, am cunoscut mulți colegi Erasmus din diferite țări 
cum ar fi Germania, Italia, Elveția, Spania, dar si veniți prin alte programe de 
studii din Canada și Tunisia. Acestea sunt doar câteva exemple, căci grupul 



de studenți Erasmus la Marseille este în fiecare an chiar foarte mare. De 
asemenea, am cunoscut și români veniți din alte centre universitare.  
 
 
 

 
 
 
În anul 2013 Marseille a fost capitala culturală europeană, fapt pentru care în 
acea perioadă s-au renovat multe cladiri si muzee. E un oraș foarte frumos, cu 
multe monumente istorice, cu muzee care pot să explice istoria orasului încă 
de la începuturile lui, cu mai multe fabrici de săpun care sunt cunoscute în 
toată țara, cu biserici în stil mediteraneean dintre care cea mai reprezentativă 
este –Notre Dame de la Garde-, situată în vârful unui deal și care constituie 
simbolul orasului. Relativ aproape de țărmul orașului se află mai multe 
insule, pe una dintre ele aflându-se Château d If, care este cunoscut ca fiind  
castelul despre care vorbește Alexandre Dumas în „Contele de Monte 
Cristo”. 
 
 
Sunt foarte multe obiective turistice de care poți să te bucuri fiind cu 
programul Erasmus la Universitatea Aix-Marseille. Astfel, viața de student e 
un pic diferită, deoarece ți se oferă o experiență variată, care să combine 



studenția cu activitățile organizate de către facultate pentru timpul nostru 
liber.  
 
 
 
 

 
 
Studentul care a trecut deja de anul 3 este numit „Extern”, iar dupa ce a dat 
examenul de rezidențiat (numit ECN), „Intern”. Fiind în principiu repartizat 
doar câte un student Erasmus pe o secție, aveai ocazia să înveți, să comunici 
și să ajuți. Faptul că am fost pe secție și am interacționat atât cu personalul 
medical, cât și cu pacienții, a făcut ca partea practică a stagiilor să fie una 
importantă, în care fiecare student, după ce a văzut mai mulți pacienți zilnic, 
își face o cultură medicală mai vastă și învață cum funcționează sistemul în 
care vor lucra și ei peste puțin timp. 
 
 



În concluzie, participarea în experiența Erasmus a fost pentru mine un lucru 
absolut deosebit, în care am acumulat cunoștințe în domeniul medical, mi-am 
facut prieteni și amintiri. Doresc să mulțumesc întregului colectiv al 
Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara, cât și 
programului Erasmus pentru ca mi-au oferit această experiență uimitoare !  


