Erasmus studio 2020-2021 UNIPA

Ma numesc Victor Sacaliuc, student la Medicina Generala UMFT.
In anul 5 de studii am aplicat pentru a merge in Erasmus la Universitate de
Medicina din Palermo. Acesta este un oras care se afla in Sicilia, o insula din sudul
Italiei.
Dupa cum stiti ,Italia este cunoscuta pentru bogatiile ei culturale,naturale si
culinare si bineinteles toate acestea se regasesc si in Sicilia. Am decis sa merg in
Palermo pentru ca din totdeauna mi-am dorit sa merg pe o insula si mereu mi-a
placut cultura din Italia si aceasta a fost ocazia perfecta pentru a le indeplini pe
ambele.
Asa am ca am ajuns in sfarsit in Sicilia:

Initial facusem contractul doar pentru un semestru, cu posibilitatea de a-l putea
prelungi si pe semstrul 2, pentru ca nu era sigura inca situiatia cu Pandemia. Dupa
ce am aflat ca e in regula cu actele si ca primim banii, chiar daca facem online, am
decis cu toti prietenii mei sa ramanem si semstrul 2. Toti prietenii pe care ii am de
acolo, i-am cunoscut acolo, deci nu a fost o problema integrarea. De obicei
perosanele care decid sa mearga in Erasmus sunt foarte deschise si prietenoase si
intr-un loc precum Sicilia, unde toata lumea e calduoarasa, este foarte usor sa
relationezi cu ceilalti.
Aici suntem in luna Octombrie si suntem la mare:

Jos in stanga vedeti ca poza este facuta de la ESN. Aceasta este o organizatie de
voluntari care se ocupa de studentii veniti in erasmus. Ei organizeaza multe
excursii si intalniri, se sunt persoanele la care puteti apela pentru informatii in
cazul in care nu cunoasteti pe nimeni din acel oras.
In erasmus se vorbeste in principal limba engleza, pentru ca sunt persoane din
foarte multe tari si de aceea este limba principala de comunicare. Deci este de
ajutor cunoastrea limbii engleze, dar daca nu o cunoasteti foarte bine este ocazia
perfecta pentru a o putea perfectiona, cum am facut eu.

Din pacate, la noi cursurile si examenele au fost on-line deci nu am cunoscut
personal colegii si profesorii si la spital am mers destul de rar. Dar daca sunteti
interesati puteti intreba de unii profesori care va lasa sa mergeti in practica(NU este
TIROCINIO) la ei Tirocinio sunt ca stagiile noastre la spital si trebuie sa faca un
anumit numar de ore, dar voi daca vreti sa mergeti doar pentru voi, sa le ziceti ca
vreti doar sa faceti practica pentru voi fara sa va semneze ca TIROCINIO.
Eu am mers pe final de cateva ori si sistemul sanitar in sudul Italiei e destul de
asemanator cu cel al Romaniei(va las pe voi sa interpretati)

In conluzie, experienta erasmus a fost una din cele mai frumoase pe care le-am
avut in viata mea si recomand tuturor studentilor sa mearga macar un semestru.
Este un schimb cultural foarte frumos, care te face sa devii mult mai deschis di
toate punctele de vedere.
Pe final va mai pun o fotografie cu marea din Sicilia:

Multumesc ambelor universitati pentru aceasta experienta.
Saluti da Victor !

