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Cea mai faină experiență!

Doar când am ajuns în aeroportul din Istanbul (escală) și în jurul meu 
auzeam orice altă limbă , dar nu română, am realizat ce am făcut. Și 
mi-a plăcut!

Când am ajuns în Elazığ toate fricile mele au dispărut: frica de a vorbi 
în altă limbă și a nu fi înțeleasă, de a strica ceva în laborator, de a nu 
mă descurca.

Am stat gratuit în căminul Erasmus din campus alături de alte 4 
studente din România. Am primit și biciclete pentru a ajunge mai 
ușor la facultate, mergând făcând 20 de min, iar cu Bicicleta 7-10 
minute.



O scurtă priviere prin campus



Mama și îngerul nostru păzitor a fost Mihaela, responsabila de la Briroul 
Erasmus de studenții nou-veniți. Ne-a arătat campusul și orașul, a mers cu 
noi să ne luăm cartele de telefon și multe altele. 



Am făcut practică în Laboratorul de Microbiologie și Departamentul de Patologie, iar 
la final am fost în spitalul facultății. Cei de la facultate mi-au răspuns la toate 
întrebările și m-au învățat o mulțime de lucruri.



Principalele obiective ale orașului 
Elazığ

Castelul Harput
Barajul Keban Castelul Harput



M-am îndrăgostit de Turcia, de cultura și oamenii săi. Nu cred că există un oraș în care să nu 
descoperi o cetate, un monument istoric sau al naturii, o mâncare specific zonei (și ce mâncare! 
Nici acasă nu a fost așa de delicioasă) ceva care să nu te fascineze.

Oamenii sunt foarte prietenoși și săritori. Chiar dacă nu 
înțeleg engleza, sunt în stare să meargă cu tine până văd 
că ai ajuns la locul de care întrebi și tot li se pare că nu 
au făcut suficient să te ajute, ca șoferul de autobuz care 
m-a dus de la stație până la baraj și înapoi.

Şanlıurfa, Göbekli Tepe – cca 11.500 

de ani 
Mardin, 20 km de granița cu 

Siria





Oamenii de la Facultatea de Medicină Veterinară, Spitalul Veterinar și 
colegele mele au devenit a doua mea familie, iar orașul Elazığ a doua mea 
casă. Mulțumită lor, am învățat despre medicina veterinară, cultura turcă, 
viață și am ajuns să mă cunosc un pic mai bine.
Datorită lor, vara anului 2019 a devenit cea mai faină vară.

Mă bucur din tot sufletul că am avut curajul să mă înscriu și să merg într-
o mobilitate erasmus și îi îndemn pe toți să meargă măcar o data pentru 
că „ Once Erasmus, always erasmus” și aștept cu nerăbdare viitoarele
experiențe Erasmus.



A doua mea familie


