Raport narativ ERASMUS - Germania - Kiel

Ma numesc Amalia Mester si am beneficiat de o bursa Erasmus+ in
semestrul 1 din anul 5 (2017/2018) la Christian-Albrechts-Universität
zu Kiel, Germania.
Experienta a fost una foarte placuta. Inca de cand am fost acceptata,
totul a decurs fara probleme , am fost constant informata prin email
cu privire la cazare, la documentele necesare pentru inscriere si tot
asa pana la sfarsitul mobilitatii, informatiile primite pe email au fost
suficiente pentru a ma descurca usor prin noul semestru. Mai mult
decat atat, au fost organizate sesiuni de informare,iar responsabilii
de la biroul de Relatii Internationale si de la Decanatul Facultatii de
Medicina m-au impresionat prin disponibilitate, rabdare, amabilitate
si ajutorul prompt pentru neclaritatile ce au aparut pe parcurs.
Sistemul de invatamant este foarte bine organizat, cursurile sunt bine
prezentate, interactive,iar profesorii isi dau interesul maxim ca
studentii sa inteleaga ceea ce se explica. Au o atitudine de laudat ,
imbinand profesionalismul si competenta cu modestia si o raportare
ca de la egal la egal fata de studenti. Aceasta caliatate a procesului
didactic se observa cel mai usor prin prezenta foarte mare la cursuri,
desi acestea nu sunt obligatorii. In ceea ce priveste stagiile, doua
cuvinte le pot descrie cel mai bine: compacte si eficiente. Pe tot
parcursul stagiului, studentii sunt insotiti de un doctor, care explica
fiecare pas al anamnezei, de ce anumite intrebari sunt sau nu
relevante, precum si algoritmul prin care s-a ajuns la diagnostic.
Examenele de la sfarsitul semestrului testeaza atat capacitatea de
memorare a informatiilor, precum si capacitatea de gandire a
studentilor, de a face conexiuni si a pune in practica teoria invatata.

In ceea ce priveste viata sociala, biroul Erasmus organizeaza excursii
in diferite orase din apropiere , iar studentii germani sunt foarte
primitori si deschisi sa integreze studentii internationali in cercurile
lor.
In concluzie, Erasmus in Kiel a fost o experienta unica, care punanduma in afara zonei mele de confort, m-a ajutat sa ma dezvolt din punct
de vedere personal, sa acumulez o multitudine de informatii pe plan
medical si nu in ultimul rand, mi-a oferit prieteni pe viata.
Va multumesc!
Amalia Mester

