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        As dori sa va impartasesc cateva impresii despre ceea ce a insemnat pentru 

mine experienta cu bursa Erasmus la Marsilia. A fost o experienta absolut unica 

pe care o recomand tuturor studentilor. 

 

 



        In primul rand, ceea ce am invatat teoretic si practic este de mare valoare. 

Sistemul lor de invatamant este organizat un pic diferit, pe module, ceea ce 

inseamna ca un modul va dura o luna sau doua, timp in care de 3-4 ori pe 

saptamana se va desfasura cursul, care de asemenea dureaza 4 ore. De asemenea, 

profesorii care tineau cursurile respective se schimbau de fiecare data, adica isi 

predau doar partea pe care ei sunt specializati. Cursul este structurat in 2 parti: in 

primele 2 ore este o prezentare teoretica, iar urmatoarele 2 ore se vor face cazuri 

practice pe baza notiunilor invatate in prima parte. Am apreciat faptul ca 

intotdeauna cursurile au fost interactive, ceea ce presupune o atentie sporita din 

partea studentilor. La sfarsitul semestrului, studentii vor da un singur examen, 

intr-o singura zi, din toate cele 4 module care le-au frecventat semestrul 

respectiv. Acest examen consta in 4 cazuri clinice, timp de 4 ore, iar sistemul de 

notare este diferit, maximul de puncte fiind 20. Baremul de corectare este foarte 

strict, drept consecinta, punctajul studentilor, in general, nu depaseste 15 puncte. 

         In ceea ce priveste practica in spital, pot spune ca m-a impresionat in mod 

deosebit: totul este foarte bine organizat si exista o ierarhie perfecta a tuturor 

celor implicati in sistemul medical. Bineinteles, aici vorbim de un manageriat 

foarte bun al spitalului, care are in centrul atentiei pacientul, alaturi de toata 

atentia personalului, tot confortul si toata siguranta de care acesta se poate 

bucura. Doctorii, la randul lor, beneficiaza de respectul cuvenit din partea 

conducerii, a pacientilor si a comunitatii. Bazandu-se pe adevarate resurse 

finaciare, dotarile sunt pe masura asteptarilor, iar acest lucru nu face decat sa 

sporeasca satisfactia doctorului si multumirea pacientului. Imaginati-va un tablou 

pasnic, fara stress secundar si inutil cauzat de lipsa fondurilor, in care fiecare 

membru al unei sectii isi cunoaste exact rolul, inclusiv studentii. Acestia sunt 

numiti externi in cadrul personalului spitalicesc si au atributii specifice fiecarei 

sectii. In aceasta calitate, am putut sa particip, in aceeasi masura ca un student 

francez, la toate actvitatile desfasurate in fiecare serviciu in care am fost 

repartizata, ceea ce mi-a fost de mare ajutor. 



         In al doilea rand, experienta Erasmus, pe langa 

partea academica deosebit de importanta, a mai avut si o 

parte culturala, unde am avut ocazia sa interactionez cu 

studenti straini din mai multe tari. Marseille, este cu 

adevarat un oras deosebit, tinand cont de vechimea lui, de 

asezarea lui , de amestecul cultural, care nu fac decat sa-i 

accentueze maretia. Am participat la festivaluri de muzica, 

evenimente specifice acestei regiuni si pot marturisi ca au fost printre cele mai 

reusite. Coasta de Azur, cu care se mandresc atat de mult francezii, este cu 

adevarat un loc extraordinar. Nice, Cannes, St. Tropez sunt doar cateva orase 

care ne-au facut zilele mai frumoase. 

        In concluzie, sunt foarte norocoasa  ca am avut ocazia sa traiesc aceasta 

incredibila experienta, care mi-a schimbat viata si m-a facut sa vad dintr- un 

unghi diferit mai multe aspecte ale vietii si ale carierei mele. Imi doresc sa pot 

aplica tot ceea ce am invatat, pentru ca modelul francezilor , cel putin din punct 

de vedere medical, este unul demn de urmat. 

 

 

 

 

 


