Ma numesc Anita si sunt studenta in anul V la Medicina Generala. Am fost plecata sa
studiez un semestru la Universitatea Johann-Wolfgang-Goethe din orasul Frankfurt am
Main, Germania cu bursa Erasmus si mi s-a cerut sa descriu ceea ce am trait in ultimele 6
luni, dar sincer niciun cuvant nu poate descrie cu acuratete experienta Erasmus. Pur si
simplu trebuie traita! Pot spune insa ca in timpul mobilitatii Erasmus am cunoscut multi
oameni din toata lumea si am legat prietenii frumoase cu studenti ce au o cultura total
diferita de a mea. Am invatat cum sa imi administrez proprii bani, cum sa comunic mai bine,
ce inseamna distractia si cum sa ma descurc de una singura in diverse situatii.

Frankfurt am Main este cel
mai mare oras din landul
federal german Hessen si este
situat pe raul Main. Frankfurt
este un oras civilizat si curat in
care se afla un numar mare de
institutii importante de cultura
germana, printre care se
numara Universitatea JohannWolfgang-Goethe, gradina
botanica “Palmengarten”,
sediul Bancii Centrale
Europene si numeroase
muzee. Orasul detine
“Naturmuseum Senckenberg”
care este unul dintre cele mai
mari muzee de stiinte ale
naturii din Germania.

Primii oameni cu care am venit in contact au fost cei de la ESN. In Frankfurt am Main exista
o asociatie de oameni cu preocupari comune, numita “International Exchange Erasmus
Student Network” sau pe scurt ESN, care este reprezentata de oameni ce au fost la randul
lor studenti Erasmus in Germania sau in alte tari. Aceasta organizatie pregateste
saptamanal cate un eveniment, care poate fi o excursie intr-un alt oras din Germania, o zi
petrecuta la bazinul de inot sau impartirea voluntara de lucruri si mancare celor nevoiasi in
ajunul Craciunului. Eu personal am fost intr-o excursie in Düsseldorf, unde, pe langa faptul
ca am vizitat orasul si seara avea loc intr-un club petrecerea organizata special pentru
stundentii Erasmus, am participat la o parada in care fiecare participant fie purta steagul
tarii din care provenea, fie avea desenat steagul pe fata. De asemenea, la aceasta
manifestatie ne-am intalnit cu studenti Erasmus ce studiau in alte orase din Germania.

O alta manifestare organizata tot de ESN este “Stammtisch”, care este mai mult un obicei
ce are loc o data la doua saptamani si inseamna ca un grup de persoane se intalnesc
regulat intr-un local, stau la masa, mananca, beau si vorbesc. La toate evenimentele la care
am luat parte, atmosfera a fost incredibila de fiecare data, toata lumea dorea sa petreaca,
sa socializeze, sa cunoasca cat mai multi oameni noi si sa se distreze.

Cu privire la Universitatea Johann-Wolfgang-Goethe, aceasta ofera diverse cursuri gratuite
pentru studenti, cum ar fi cursuri intensive de limba germana ce au loc atat inainte de
inceperea anului universitar, cat si pe parcursul semestrului. In Germania toate cursurile
sunt voluntare, iar practica medicala obligatorie. In cadrul aceleiasi materii, fiecare curs era
predat de catre un alt cadru medical deoarece acesta era cel mai bun in domeniul sau pe o
anumita tema. De exemplu, in cadrul materiei de Neurologie, cursul care aborda tema
Accidentului Vascular Cerebral era sustinut de catre un medic, iar urmatorul curs in care se
vorbea despre Meningita, era predat de catre un alt doctor. La stagii un medic se ocupa de 1
sau 2 studenti, in functie de sectia in care efectuam practica.
Recomandarea mea ar fi sa plece studenti care detin deja cel putin nivelul B2 de limba
germana. La universitate toate cursurile si stagiile sunt prezentate in limba germana, iar un
nivel scazut de cunoastere a limbii ingreuneaza mai ales perioada de examene, avand in
vedere ca atat examenele scrise, cat si cele orale cauta sa acceseze capacitatea de
intelegere logica a studentului si nu cantitatea datelor memorate.
Datorita mobilitatii am invatat multe lucruri despre mine, sa am mai multa incredere in mine,
sa fiu independenta si m-am dezvoltat in diferite domenii. Pentru mine Erasmus nu a fost un
program, ci o permanenta provocare ce iti deschide numeroase usi, te pune in conexiune
cu oameni din intreaga lume si iti ofera o cunoastere de proportii despre oameni, societate
si viata in general.

