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Eu sunt Lil mayur Narendrakumar, sunt student in anul 4 la medicina Generala iar primul semestru al 

acestui an am plecat cu bursa Erasmus la Napoli, Italia. 

Inainte de a incepe perioada Erasmusului am fost nevoit sa aplic pentru o viza nationala pentru ca sunt 

cetatean NON-UE si a fost un proces putin complicat deoarece datorita pandemiei facultatea partenera 

din Napoli a trimis toate actele online iar ambasada Italiei a refuzat sa accepte documentele online si am 

fost nevoit sa fac un pickup DHL pe cont propriu din Italia pentru a primi aceste documente in Romania 

dar pana la urma am rezolvat cu viza si am reusit sa plec. 

Perioada Initiala: 

Asa cum este in orice loc nou a fost putin greu, dar dupa cam o luna m-am obisnuit cu haosul din Napoli, 

am ajuns la napoli prin 23 septembrie si facultatea a inceput din 1 Octombrie deci am avut putin timp sa 

vad unde era facultatea, biblioteca facultatii si biroul erasmus. M-am dus la biroul erasmus, m-am 

inregistrat si am inceput facultatea. 

Universitate: 

 Universitatea Luigi Vanvitelli este o universitate foarte buna, cladirile vechi in stil roman imi dadeau o 

stare de bine. Cursurile au fost puse prin rotatii pentru studentii italieni, dar pentru studentii erasmus 

erau la alegere ori online ori fizic, eu am mers fizic la fiecare curs deoarece am vrut sa experientez cum e 

sa fii student la facultate din Italia si chiar a fost frumos, cursurile erau de la 8 dimineata pana pe la 3 

dupa masa cu mici pauze intre fiecare curs. Pe partea de cursuri, la fiecare curs venea profesorul care 

avea specializarea facuta pe ramura respectiva, de exemplu la partea de cancere de inima a venit un 

profesor care facea cercetare pe acest subiect si ne-a explicat o gramada de lucruri interesante si asa a 

fost cam la majoritatea cursurilor in sectia Italiana. Am avut si un curs de limba oferita de catre 

universitatea partenera. De obicei dupa cursuri ma duceam la sali de studiu care erau tot in universitate 

si acolo invatam cu colegii mei italieni si aveam sansa si de a imi imbunatatii limba italiana. Pe partea de 

practica ce mi-a placut cel mai mult a fost pe sectie de neonatologie unde se prezentau copii cu defecte 

congenitale cardiace in cadrul spitalului MONALDI si am reusit sa invat o gramada de lucruri noi si acolo.      

O poza din curtea universitati;  

 

 



Examene:  

Examenele au fost facute de catre comisii de profesori care ne echivalau pe baza cunostiintelor noastre, 

au fost strict orale si mai mult bazate pe cunostiintele noastre clinice si din ce s-a vorbit la curs.  

Orasul:  

Cei care nu stiti despre napoli, este cel mai mare oras din sudul Italiei cu aproape un milion de locuitori. 

Napoli asa ca oras este aparte, e o lume in sine, un loc foarte divers, exotic, cu cea mai buna pizza pe 

care am mancat vreo data in viata mea, deoarece aici a fost inventata pizza. Napoli este foarte aproape 

de una dintre cele mai bune locuri de vizitat din Italia precum Positano, Amalfi, Capri ,Ischia, Pompei, 

Roma si multe altele. Si aeroportul din Napoli este foarte bine conectat cu toata Europa.  

O poza din Capri care este foarte aproape de Napoli; 

 

 

 

 

 

 

 



 

Concluzie: 

In concluzie vreau sa va spun ca am plecat doar pentru un semestru si a fost o experienta care m-a 

ajutat din multe puncte de vedere, sa ma dezvolt atat pe plan personal cat si pe cel profesional, am 

reusit sa invat o limba noua si chiar imi doream foarte mult sa invat italiana, mi-am facut o gramada de 

prieteni din aproape 20 de tari. Iar pe parte de cons as spune ca nu sunt ei cei mai bine organizati, dar 

daca v-ar placea sa faceti o experienta de neuitat chiar v-as recomanda sa mergeti la Napoli doar sa va 

pregatiti psihic pentru haosul de acolo. Va las jos o poza de grup cu alti studenti ERASMUS. 



 


