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        Mă numesc Lerint Alexandru și sunt student în anul V la Universitatea de Medicină și 

Farmacie ¨Victor Babeș¨ Timișoara, specializarea Medicină Generală, iar în anul universitar 

20202-2021 am beneficiat de o bursa Erasmus+ în cadrul Universității Semmelweis din 

Budapesta, Ungaria. 

        Având în vedere că anul 2020 a fost marcat de pandemia de Coronavirus, întregul 

proces de aplicare și selecție a candidaților a avut loc online, ceea ce a ușurat procesul 

birocratic. La început de mai a avut loc selecția studenților iar până la mijlocul lunii iunie 

majoritatea actelor și documentelor au fost deja trimise, astfel că experiență Erasmus+ 

putea să înceapă. 

 Începutul 

La finalul lunii august am făcut cunoștință cu oamenii din Centrul lor Erasmus, care au fost 

foarte deschiși și amabili cu noi, ne-au arătat cererile care trebuie semnate de seful de 

disciplina pentru fiecare materie, proces care durează cam o săptămână, astfel că v-aș 

recomanda să ajungeți mai repede în Budapesta, locurile ocupandu-se rapid și riscați să nu 

mai puteți face materia respectiva. 



                                                                         

 Materiile 

Semestrul începe în prima săptămână din septembrie, iar anul univeristar tine până la finalul 

lunii iulie. Nu exista perioade specifice de examen/sesiune, fiecare materie se efectuează în 

’’bloc’’(stagii) de cate 8 ore/zi, pe perioade de la 1 săptămână până la 5 săptămâni pentru 

cele cu mai multe ore/credite. Exista materii care au doar parte practica, dar și la acestea la 

final se susține o evaluare atât teoretica cât și practica. 

Examene 

La finalul fiecărei materii se susține proba practica eliminatorie și apoi cea teoretica în 

ultimele zile din ultima săptămână aferenta materiei. Înscrierea la examen tine cont de 

prezenta și se face printr-un secretariat online ,,Neptun’’ unde apar toate datele de exam și 

notele.  

Examenul teoretic este fie oral fie grila, iar că nivel de dificultate aș aprecia că fiind mai greu 

decât în Timișoara, nu exista o carte specifica din care trebuie învățat, ci doar o lista de 

subiecte care vor fi la examen, astfel că ai libertatea să înveți de unde dorești, iar 

prezentările power point se postează pe Moodle-ul lor, dar nu sunt suficiente pentru 

examen. 

Interacțiunea cu pacienții 

Fiecare materie se efectuează într-un pavilion/spital diferit, însă majoritatea sunt situate în 

același cartier, iar oricum în fiecare săptămână ramai în același loc. 

Legat de interacțiunea cu pacienții, având în vedere că a fost perioada de pandemie, 

contactul a fost redus, facultatea ne oferea teste gratis PCR cam la fiecare materie pentru a 

putea intra în spital.  

Eu am studiat în limba engleza, dar cum majoritatea pacienților cunoșteau doar limba 

maghiara, doctorul supervizor ne traducea informatiille. Eram organizați în cate 3-4 studenți/ 

pacient, iar fiecare stagiu dura maxim 2 ore urmat de o pauza scurta, iar de fiecare data 

acopeream un anumit subiect. 

 

          



                                       

 

Colegi și activități 

Exista diferite organizații studențești care ofereau tripuri și activități pentru noi prin 

intermediul unui card Erasmus Student, însă odată ce pandemia a atins cote extreme și în 

Ungaria, majoritatea au fost oprite. Având în vedere că Semmelweis este o universitate atât 

de mare și top 250 în lume pe partea de educație medicala, atrage în jur de 70-80 studenți 

Erasmus din toate colturile Europei, inclusiv 10 studenți din Romania. 

Legat de colegii de la secția de engleza, exista o multitudine de naționalități, de la oameni 

din Coreea de Sud până în America sau Iran, astfel că iți poți face prieteni din orice colt al 

lumii și le poți descoperi cultura, unul din marile avantaje ale programului.  

Totodată, Ungaria fiind o tara destul de mica, poți ajunge în 3 ore în orice colt al ei, cel mai  

înalt munte fiind la doar 1 ora, iar lacul Balaton cam la 2 ore. Biletele de tren sunt destul de 

ieftine, dar cu o mașină poți ajunge chiar oriunde.  

Aeroportul din Budapesta e cunoscut pentru destinațiile ieftine pe care le oferă, astfel că 

odată ce pandemia se vă liniști, orice locație e doar la un zbor distanta. De asemenea, atât 

Viena cât și Bratislava sunt foarte aproape. 

 

 

 



Orașul 

Despre oraș nu cred că e nevoie să adaug ceva. Ai șansă să înveți la biblioteca Parlamentului 

sau să explorezi Buda castle în fiecare zi, poți alerga pe Margaret island sau să te plimbi cu 

bicicleta pe fiecare pod al orașului.  

Costul de trai este asemănător cu cel din Timișoara, cu o mica precizare că Universitatea nu 

oferă cazare pentru studenții Erasmus astfel că aceasta sarcina cade în responsabilitatea ta, 

iar preturile nu sunt chiar mici. 

 

       

 

Concluzie 

În concluzie, v-aș sfătui să încercați aceasta experiență, iar Budapesta este una dintre 

locațiile din top. Personal, mi-a întrecut toate așteptările, nu am simțit stereotipurile 

faimoase, iar șansă de a fi parte dintr-un colectiv international nu apare în fiecare an, așa că 

go for it. 

 

Mulțumesc ambelor universități pentru aceasta experiență! 


