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Călătoria mea ca studentă Erasmus a început în primăvara anului 2019, în Homburg,
Germania, și pot spune cu încredere că a fost cea mai uimitoare experiență de până acum.
La universitatea gazdă am fost primită într-un mod călduros de către studenții voluntari
Eramus și de către profesori. Aceștia au colaborat pentru a organiza evenimente pe tot parcursul
șederii mele acolo, începând de la activitățile de bun-venit, prezentarea orașului și a universității,
precum și multe activități și excursii de-a lungul semestrului. Fiecare lună era începută printr-un
email cu viitoarele activități cu studenții Erasmus, calendarul acestora precum și link-uri pentru
înscrierea la diversele întruniri.
Limba a fost prima barieră de care m-am lovit încă de când am ajuns, întrucât pregătirea
teoretică pentru oanumită limba nu va fi niciodată destulă pentru a vorbi încontinuu în limba
respectivă, a urma cursurile în acea limbă și a participa la discuții pe diferite teme. Un prim aspect
era faptul ca limbajul familiar al studenților din Germania mi se părea ca nu semăna deloc cu ce
învățasem la școala, ca și cum aș fi venit pregătită să studiez medicina într-o cu totul altă limbă, dar,
cu multă practică am ajuns să observ că aveam nevoie doar de încredere în mine că stăpânesc
această limbă și că cei din jur mă vor înțelege.
Oamenii primitori din tot Landul Saarland au făcut toată experiența Erasmus mult mai
plăcută. Ei erau dispuși să mă ajute, să îmi explice în orice limbă aș fi înțeles sau până aș fi înțeles
indicațiile lor, dar erau și dispuși să învețe mai multe despre țara de unde veneam, obiceiurile mele,
cum gândesc eu lucruile și apoi să facem comparații interminabile între mine și ei. Aproape că totul
devena un război a două țări cu reprezentanți de seama în care toată lumea avea de câștigat prieteni.
Orașul Homburg este un oraș cu aproximativ 40.000 de locuitori, mult mai mic decât orașul
Timișoara în care am crescut, dar cu un transport în comun foarte bine pus la punct. Aici mi-am
dezvoltat abilitatea de-a mă orienta în spațiu și orașul mi-a oferit siguranța că de oriunde aș merge
spre casă, un autobuz tot va veni în următoarele 10 minute. Magazinele erau diversificate de la
haine, la piese auto și până la saloane de înfrumusețare care mai de care mai pline de doamne și
domnișoare. Terasele mereu pline și oamenii fericiți ce le călcau pragul m-au făcut să renunț la
prejudecățile despre rigiditatea nemților în ceea ce privește relațiile interumane, precum și la
prejudecata că ar fi doar mici roboței focusați doar pe muncă. Ei erau probabil mai plini de viață și
mai dornici de aventuri decât orice alt grup de persoane pe care îl văzusem acasă.
Facultatea mi-a plăcut cel mai tare! Poate că această propoziție nu exprimă pe deplin
satisfacția pe care am avut-o văzând că toate clădirile spitalelor erau în același campus, iar sălile de
clasă spațioase permitau asistarea la câte un curs si a 200 de persoane, fără a crea un climat interior
tensionat si cald. Profesorii erau dornici să răspundă la orice întrebare a studenților, iar cursurile
erau structurate în așa fel încât era o plăcere să asculți următorul caz medical conectat de tematica
cursului respectiv. Tematica pentru examene a fost cu mult mai vastă decât cea din România, dar
întrebările conțineau itemi ce puneau in practică abilitatea de viitor medic de a corela simptomele,
datele anamnestice și semnele pacientului cu diagnosticul cel mai probabil al acestuia.

Această experință m-a făcut să ies cu totul din zona mea de confort și să îmi deschid mintea
spre a înțelege absolut toul din jurul meu, să nu mai părăsesc vreo discuție sau curs fără să fiu
complet convinsă că sunt lămurită de ideea prezentată. Recomand cu căldură viitorilor studenți
Erasmus acest oraș pentru studiu datorită oamenilor calzi, al stilului de predare precum și al poziției
geografice uimitoare, care permite un milion de excursii în Vestul Europei!
Mult succes!

