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Am aplicat cu rețineri, și o oarecare teamă, pentru bursa Erasmus, dat fiind, că la facultatea 

noastră nu e foarte popularizată această oportunitate de a studia în străinătate, de a face schimb 

de experiențe, iar birocrația ce o implică, poate speria pe oricine. Experiența trăită a făcut însă, să 

merite osteneala. 

Am plecat cu emoții, și plină de entuziasm, în această aventură oferită de mobilitatea Erasmus. A 

fost prima mea ocazie de a-mi destinde aripile, având în vedere, că plecam pentru prima oară de 

acasă, dat fiind, că studiez în orașul natal. 

A fost interesant să studiez în limba maghiară, deoarece, chiar dacă este limba mea maternă, a 

fost o provocare să învăț termenii de specialitate, care diferă semnificativ de cei din limba 

română.  

Având colege de apartament, și colegi din comunitatea Erasmus din diverse alte țări, am avut 

ocazia să exersez limba engleză, ceea ce a însemnat un alt mare câștig.  

Organizația Erasmus din Szeged a avut grijă să ofere evenimente pe placul fiecărui student venit 

din străinătate. Nefiind interesată de petreceri, am putut participa la seri de jocuri de societate, au 

oferit ghid pentru a vizita orașul, au organizat seri culturale, și așa mai departe, unde am avut 



ocazia să cunosc oameni valoroși, provenind din multe alte culturi.  

 

 

Dascălii de la Universitatea din Szeged ne-au primit cu brațele deschise, dornici să ne 

împărtășească, cunoștințele lor. Medicii pe care am avut onoarea să-i cunosc, și să învăț de la ei, 

pe lângă cunoștințe, ne-au predat lecții de omenie, de răbdare și compasiune față de pacienți, și 

multă dedicație. 



Szeged este un oraș liniștit și primitor, care are multe de oferit. 

 

 

 

Sunt recunoscătoare pentru oportunitatea de a trăi aceste experiențe, oferită de mobilitatea 

Erasmus. Recomand tuturor studenților să profite de o asemenea posibilitate, pentru a vedea, a 

învăța și a aduce acasă cunoștințe prin care pot deveni atât doctori, cât și oameni mai buni, și prin 

care pot aduce prosperitate acestei țări. 


