
MARSILIA 

Experienta in Marsilia a fost una pe care o recomand, cu bune si rele, simt cum m-a 

ajutat sa evoluez.  

Pe plan medical, se pune mult accentul pe practica in spital, in care petreci toate 

diminetile, ai ocazia sa asisti la operatii, uneori chiar sa te imbraci steril si sa ai 

contact direct cu pacientul, uneori poti sa asisti si la consultatii, in orice caz in general 

ai parte de deschiderea de a te ajuta, ingaduinta si respectul intregului personal 

medical. Am fost placut surprinsa in special de acesta din urma, de faptul ca esti 

tratat ca egal indiferent de functia ta si de modestia medicilor, care isi iau timpul 

chiar sefii de sectie sa iti rapsunda tie personal la intrebari, sa iti ofere explicatii etc. 

 

Ca oras, este unul plin de viata, marcat de pluriculturalitate, de faptul ca este foarte 

murdar si cu rata cea mai mare a infractionalitatii din Franta(Am avut furate in 9 luni 



o bicicleta,  un telefon si cartea de credit, iar unele colege imi spuneau ca se tem sa 

mearga singure chiar in timpul zilei in anumite parti ale orasului,  deci din acest punct 

de vedere, nu este un loc sigur si are o reputatie destul de proasta). In schimb, are 

locuri superbe, marea, rute de hiking in apropiere, muzee cu acces gratuit pentru 

studenti si multe locuri in care poti iesi, cu preturi destul de mari in schimb, ce-i 

drept. Pe de alta parte, avem multe avantaje si reduceri ca studenti, de exemplu 

pranz complet la 3,3 euro la cantinele universitatii, reduceri la transport in comun 

etc. Camera de camin pe care ti-o asigura este una mica, de 9m2, insa stai singur iar 

caminul este destul de linistit si in apropierea spitalelor principale. Chiria lunara este 

de 258 euro.  

Oamenii Marsiliei sunt calzi, iti zambesc pe strada si atmosfera este in general una 

degajata, daca esti fan fotbal, aici acest sport este o religie, iar ziua meciului 

sarbatoare locala, desi din motive de siguranta, nu este recomandat sa zabovesti in 

zona stadionului dupa terminarea meciului. In extenso, nu duci niciodata lipsa de 

experiente culturale, muzicale, sportive. 



Data                                                                                                                                                           Semnatura 

01/07/2022 

Mie Marsilia mi-a placut, cu toate 

contrastele sale, mi-a oferit 

prieteni, momente frumoase si 

experiente noi, ce m-au ajutat sa 

cresc. 


