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Ma numesc Matei Anamaria Bianca si sunt studenta in anul V la Universitatea de Medicina si Farmacie 

“Victor Babes” Timisoara, specializarea Medicina Generala, iar in primul semestru al anului universitar 

2021-2022 am beneficiat de o bursa Erasmus+ in cadrul Universita degli Studi di Milano, Italia.  

In luna aprilie a avut loc selectia studentilor, iar pana la mijlocul lunii iunie documentele au fost deja trimise 

de catre facultate. In ceea ce priveste caminul a trebuit sa depun o cerere in momentul in care am aplicat si 

ulterior prin luna iulie am primit un e-mail in care trebuia sa aleg ce camin doresc. In italia caminul costa 

300 euro/luna si camerele sunt de o singura persoana, la caminul la care am stat eu (Bassini), sau de mai 

multe personae in functie de locatia aleasa/repartizata.  



 

 

 

Inceputul 

In Italia facultatea incepe la jumatatea lunii septembrie (20 septembrie in cazul meu), iar organizarea nu 

este punctul lor forte. Am ajuns in data de 17 septembrie si pana la inceptul facultatii nu stiam nimic despre 

orar/modalitatea de desfasurare a orelor. Cu putin timp inainte de a ajunge acolo am fost imformata 

despre spitalul la care o sa se desfasoare mobilitatea mea si de pe site-ul acestui spital am reusit sa gasesc 

un orar. Colegii italieni au fost foarte draguti si dornici sa-mi explice cum funtioneaza lucrurile.  

A trebuit sa depun cereri pentru practica pe care am avut-o de facut la secretraiatul spitalului, dar nu au 

fost foarte receptivi si am reusit sa-mi fac practica pentru ca am institat la colegii italieni si la profesorul de 

curs aferent fiecarei discipline. Spitalul era unul foarte mare, cu majoritatea specializarilor, astfel ca toata 

activitatea s-a desfasurat in acest loc, cu putine exceptii.  

 

Materiile 

Semestrul a inceput, asa cum am mentionat mai sus, la inceputul lunii septembrie si s-a terminat undeva 

inainte de Craciun, in jur de data de 17 decembrie. Cand m-am intors din vacanta de Craciun am intrat 

direct in sesiune.  

Examenele 

Aici majoritatea examenelor sunt oral si exista mai multe ocazii de a sustine un examen (3/examen), 

inscrierea trebuie sa fie facuta personal pe site-ul facultatii cu cel putin 7 zile inainte de examenul pe care 

vrei sa-l dai. Notele sunt de la 1-30, si ai nevoie de minim 18 pentru a te declara admis. Daca nota nu-ti 



 

 

satisfice asteptarile poti sa nu o accepti si sa alegi sa redai examenul intr-o alta data ulterioara. Profesorii 

au fost deschis posibilitatii sustinerii examenului in engleza, chiar daca eram la sectia de italiana.   

Interactiunea cu pacientii 

Din acest punct de vedere italienii nu exceleaza. Interactiunea noastra cu pacientii a fost scazuta, spre 

absenta. Practica s-a bazat mai mult pe interventii clinice (operatii, endoscopii). Iar examenul practice este 

oarecum integrat in cel de curs (majoritatea avand si un caz clinic in cerintele examenului). Un stagiu incepe 

de la ora 8 si se termina cam in jur de ora 12, iar fiecare subiect are in medie o saptamana de practica, 

cursurile sunt in general dupa ora 13:00 si spitalul beneficiaza de o cantina.  

Colegi si activitati 

Exista diferite organizatii studentesti care sunt dispuse sa integreze studentii Erasmus si sa le faca 

acomodarea mai usoara. Am fost in excursii cu acestia si am participat la diverse activitati in Milano, de la 

seri culinare pana la vizite la muzee.  

 

Colegii italieni au fost saritori si receptivi si m-au integrat destul de bine. Am facut proiecte cu ei si m-au 

ajutat sa-mi gasesc orarul si materialul necesar pentru a putea sa-mi iau examenele.  

Italia este o tara foarte frumoasa. Transportul in comun este bine pus la punct, o calatorie cu metroul costa 

2 euro in Milano, dar exista un abonament pentru personae <26 de ani care este nelimitat pe o luna, pe 

toate liniile atat de metrou, cat si de tramvai/autobuz si costa in jur de 22 de euro/luna. Trenurile nu au 

reduceri pentru student, dar gasesti in principiul catre toate locurile din Italia, iar pretul depind de distanta 

si de tipul de tren ales. Recomand si vizitarea locurilor mai micute, au fost impresionante.  

 

Orasul 

Orasul este mare si plin de oportunitati. Arta asa cum este de asteptat cand te gandesti la Milano se vede si 

se simte peste tot. Gasesti oameni de toate felurile si din toate categoriile sociale. Nu ai cum sa nu treci pe 

la Duom. Exista si o mica “Venetie” numita Navigli unde viata de noapte este la ea acasa. In Milano nu ai 



 

 

cum sa te plictisesti, trebuie doar sa gasesti timp suficient pentru a-l explora si a-i vedea adevarata 

frumusete.  

Concluzie 

Experienta a fost una plina de zile bune combinate cu zile rele, dar care m-a ajutat sa-mi intrec limitele si sa 

incerc sa ma adaptez in orice situatie. Recomand experienta, insa nu uita ca daca alegi Milano, sau orice alt 

oras din Italia trebuie sa te incarci cu rabdare si sa dai dovada de perseveranta deoarece organizarea nu 

este punctul lor forte.  

 

Multumesc ambelor universitati pentru aceasta oportunitate!  

 


