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Inca din primul an de facultate, dorinta mea era sa am parte de o experienta 

Erasmus. Anii au trecut, iar in anul 3, am avut ocazia sa aplic pentru interviu. Imi 

aduc aminte ca la inceput eram speriata de numarul de hartii ce trebuiau 

completate, dar am mers inainte, deorece imi doream foarte mult aceasta 

experienta. Initial, am aplicat pentru un singur semestru ( semestrul I ), dar in final 

am ajuns sa petrec un an intreg in Sassari, Italia (as putea spune ca a fost una din 

cele mai bune decizii din viata mea ).  

Pentru mine, alegerea locului unde aveam sa petrec un semestru, a fost destul de 

dificila, avand in vedere numeroasele destinatii ce ne erau oferite in cadrul 

acestui program. Stiam ca imi doresc sa traiesc aceasta experienta in Italia, dar nu 

stiam exact in ce oras.  In final, fiind nehotarata chiar si la interviu, am cerut sfatul 

celor de la relatii internationale, care mi-au recomandat cu incredere Sassari. 

Fiind si o mare iubitoare de mare, am realizat ca intr-adevar aceasta ar fi 

destinatia perfecta pentru mine. Unde sa fi avut parte de mai multa mare, decat 

pe o insula?  

Asa ca am mers inainte, si am aplicat pentru Sassari. Comunicarea cu cei de la 

Universitatea Gazda a fost exceptionala, fiind mereu dispusi sa imi raspunda la 

toate intrebarile si sa imi trimita toate informatiile necesare pentru a imi indeplini 

visul de a participa la aceasta mobilitate.  



Am inceput sa invat italiana cu 5 luni inainte, facand cursuri private, iar cand am 

ajuns in Sassari am avut acces si la cursurile de limba oferite de universitate. Cand 

am ajuns, stiam deja sa vorbesc italiana , acest lucru facand lucrurile mult mai 

usoare pentru mine, atat in gasirea unui apartament, cat si pe plan social. La 

inceput, am avut dificultati in a intelege accentual lor, dar incet incet,  am ajuns sa 

inteleg tot fara probleme. A fost mereu o placere sa vorbesc italiana, chiar si in 

timpul examenelor.  

Profesorii de la UNISS cu care am avut cursuri m-au impresionat prin pasiunea pe 

care o aveau in timp ce predau,  dar si prin faptul ca erau intelegatori cu privire la 

problemele pe care le intampinau studentii Erasmus.  Unii dintre ei ne-au oferit 

ocazia sa dam examenele in engleza, in cazul in care suntem mai siguri pe aceasta 

limba. 

Am avut ocazia si sa mergm in spitale, sa fim tratati ca si studentii italieni, iar 

profesorii erau mereu deschisi sa ne primeasca pe sectie. Mi-a placut faptul ca m-

am simtit libera sa pun toate intrebariile care imi treceau prin cap, avand mereu 

pe cineva care era dornic sa imi raspunda si sa imi arate lucruri noi. Am avut 

ocazia chiar si sa intram in salile de operatie, sa vedem totul de aproape. 

Examenele au fost toate sub forma de oral, dar ceea ce mi-a placut a fost modul 

in care profesorii incercau sa ne faca sa ne relaxam inainte de a incepe, punand 

intrebari legate de locul de unde venim sau de modul in care ne simtim la ei in 

oras, reusind sa creeze o atmosfera ceva mai calma.  

La facultate, am avut cursuri cu anul 4, anul 5 si anul 6 pentru a putea acoperi 

programa anului 4 de la UMFT; astefel am reusit sa gasesc majoritatea materiilor 

care se faceau in anul 4 .  

Pe parcursul acestei mobilitati, am cunoscut oameni incredibili, atat in facultate, 

cat si cu ajutorul asociatiei ESN ( Erasmus Student Network), care ne-a oferit o 

gama variata de evenimente, in care am putut cunoaste oameni din intreaga 

lume. Cei de la ESN au facut mult mai usoara integrarea mea in Sassari. Fiind un 

oras mic, la un moment dat, am ajuns sa ne cunoastem toti intre noi, avand ocazia 

de a ne bucura de locatia incredibila in care am ajuns impreuna.  

Ca si locatie, pot sa zic ca sunt mai mult decat multumita de unde am ajuns. Chiar 

daca Sassari nu este un oras la mare, cea mai apropiata plaja este la 20 de minute, 

unde poti ajunge chiar si intr-o dupa amiaza dupa cursuri pentru a privi un apus 



fantastic. Ceea ce m-a surprins la locatie sunt si numeroasele traditii si festivaluri 

pe care Sardinia le ofera. Din punctul meu de vedere, Sardinia este un loc unic, pe 

care nu apuci sa il descoperi nici macar intr-un an de zile. Sassari este un oras mic, 

unde iarna nu sunt foarte multe lucruri de facut, dar cu putina creativitate, are 

potentialul de a se transforma intr-un paradis. 

In final, pot spune ca as recomanda Sassari oricui isi doreste sa aibe o experienta 

de neuitat.  

 

 



                                                        

 

 



 

 

 

 

 



 

 


