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Programul Erasmus îmi făcea cu ochiul de ceva vreme, deci nu a fost o 

decizie spontană, iar la momentul deschiderii înscrierilor mi-am pregatit cu grijă 

dosarul. 

Erasmus este o experiență minunată pentru oricine, dar totodată poate fi și 

foarte stresantă, deoarece trebuie să îți depășești zona de confort. A fost prima dată 

când am părăsit țara pentru o perioadă atât de lungă de timp, pentru prima dată mi-

am luat viața în mâini și am fost nevoită să mă descurc pe cont propriu. 

Viena, capitala Austriei si al 

zecelea oraş ca mărime din Uniunea 

Europeană, este considerată 

metropola cu cea mai înaltă calitate a 

vieţii. Este orașul în care mi-am dorit 

să studiez și să locuiesc, iar 

programul Erasmus a făcut posibil 

acest vis. 

Datorită faptului că am terminat liceul 

cu profil german “Nikolaus Lenau”, 



mergând în Viena am avut 

șansa să îmi îmbunătățesc 

cunoștințele și să vorbesc 

mai mult limba germană. 

Totodată, a fost o alegere 

influențată și de prezența 

universității de medicină, 

aceasta fiind foarte renumită.  

Deși contractul a fost 

de jumătate de an, mi-aș fi dorit să îl prelungesc, dar acest lucru nu a fost posibil din 

cauza diferențelor programei universitare. Acest lucru trebuie verifcat și studiat cu 

atenție înaintea înscrierii în programul Erasmus. Pe parcursul semestrului am studiat 

4 materii împărțite în 3 module, fiecare modul durând 5 săptămâni: neurologie, 

pediatrie, oftalmolgie și ORL. 

În ciuda faptului că prezența la cursuri nu este obligatorie, amfiteatrele au fost 

mereu pline, iar studenții prezenți au fost foarte interesați și dornici de cât mai multe 

informații, având o mulțime de întrebări pentru profesori. Partea practică, adică 

stagiile, s-au desfășurat în diferite spitale din Viena, majoritatea la periferia orașului, 

din cauză că studenții Erasmus sunt repartizați pe locurile rămase libere după ce 

studentii vienezi si-au ales, cu prioritate, spitalele dorite. Consider că cel mai mare 

avantaj al stagiilor îl constituie prezența unui număr mai mic (între 1 și 5 studenți)  pe 

secție și, desigur, aparatura performanată de care am putut beneficia. 

 

Examenele se desfășoară într-o singură zi, 

oraganizându-se o sesiune specială pentru studenții 

Erasmus. Trebuie să recunosc faptul că a fost 

destul de stresant și diferit față de sesiunile de 

examene din România, întrebările nu sunt de tip 

grilă, iar răspunsurile trebuie să fie concise și clare, 

tipul de corectare fiind “totul sau nimic” pentru 

fiecare întrebare, iar procentajul de promovare este 

de 60%. Faptul că am învățat constant pe parcursul 

semestrului a fost un mare avantaj pe care îl 



recomand. Orarul nu este atât de aglomerat, materia putând fi aprofundată mai bine 

chiar în sala de lectură din incinta spitalului universitar, aceasta fiind aproape mereu 

plină. 

Colegii au fost foarte amabili și deschiși, am colaborat foarte bine în diversele 

prezentări și proiecte, însă timpul liber l-am petrecut mai mult cu ceilalți studenți 

Erasmus. Alături de aceștia am vizitat atât Viena, cât și alte orașe din Austria și din 

țările învecinate: Graz, Innsbruck, Bolzano, Bratislava, Praga și Brno, creându-mi o 

mulțime de amintiri și momente de neuitat. 

Experiența Erasmus+ este, fără îndoială, una dintre cele mai bune inițiative 

pentru viitorul studenților. Oricine a beneficiat deja de acest program îmi va da 

dreptate, iar celor care nu au trecut încă printr-o astfel de experiență le-o recomand 

din suflet. Pe aceasta cale, doresc să mulțumesc Universității de Medicină și 

Farmacie “Victor Babeș” Timișoara pentru oportunitatea oferită. Consider că m-a 

ajutat foarte mult, atât în dezvoltarea profesională, cât și personală.          
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