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Mă numesc Cristina Codreanu și am fost beneficiara unei burse de mobilitate Erasmus+ la
universitatea din Frankfurt am Main in anul IV.

Orașul
Frankfurt am Main este al cincelea oras ca mărime din Germania și se afla în landul Hessen.
Are o populație de aproximativ 670.000 de locuitori. Frankfurt-ul poreclit și Mainhattan
sau Bankfort este capitala financiară a Germaniei și centrul Băncii Centrale Europene.
Orașul îmbină centrul vechi cu clădiri tradiționale specifice zonei cu un lanț de zgârie-nori
și oferă o varietate de muzee și activități în aer liber.

Înscrierea la universitate
Procedura de înscriere ca student Erasmus este
explicată în pași clari iar ca și student Erasmus la
universitatea Goethe beneficiezi de toate
avantajele unui student german. Taxa de înscriere
pe semestru este în jur de 320€ iar in urma
acesteia se va elibera un card de student care
acopera liberă circulație cu toate mijloacele de transport în comun din ÎNTREG Landul
Hessen, inclusiv trenurile regionale și pe langă alte beneficii, intrări gratuite sau reduse la
muzee.
Cazarea
Pentru studenții Erasmus există locuri limitate la cămin, astfel că cererea de cămin trebuie
trimisă foarte rapid odată ce ai primit instrucțiunile. Prețul unei camere de cămin variază
între 160€ (cameră dublă) și 350€ (apartament cu o cameră). Eu am stat singură într-un
cămin de tip garsonieră, cu bucătărie și baie.

De asemenea mai există și cămine private cu prețuri începând de la 600€ și se mai poate
închiria o cameră dintr-un apartament (flat-sharing) cu aproximativ 400€.
Perioada de studii
În Frankfurt, facultatea de medicină este împărțită în 2 ani preclinici, 3 ani clinici și 1 an de
stagiatură. Un semestru este împărțit în 8 săptămâni de cursuri și 3 luni perioada în care se
pot face stagiile. Examenele scrise se dau pe calculator la sfârșitul celor 8 săptămâni de
cursuri iar examenele practice se dau la sfârșitul perioadei de practică. Ca și student
Erasmus ești tratat ca oricare student german iar nivelul de dificultate al examenelor este
același. Ca și la noi, există o sesiune de restanțe și una de reexaminări. Perioada de stagii
este stabilită de decanat astfel încât să nu existe mai mult de 2 studenți pe o secție. O zi la
spital începe în jurul orei 7:30 și se termină în jurul orei 16:00, cu o pauză de prânz.
Dimineața au loc ședințele matinale unde se discută pacienții de pe secție într-un mediu

interdisciplinar, de cele mai multe ori cu un radiolog și un anatomo-patolog. După aceea
urmează recoltările de sănge, efectuate de către studenți și investigațiile
ecografice(medicină internă)/operațiile(chirurgie). Ca și student ai libertatea deplină să fii
prezent la orice fel de intervenții și uneori chiar să participi activ la acestea. De asemenea
ești încurajat să faci rotație între secția propriu zisă, laboratoarele de intervenție și
cabinetele de internare. După-masa de obicei se începe cu completarea fișelor de
observație și a scrisorilor medicale.

Timp liber
Timpul liber mi l-am petrecut vizitând multiple orașe din Germania, dar și din
afară, precum: Berlin, Cologne, Wiesbaden, Darmstadt, Stuttgart, Dortmund
(Germania), Faro, Lisabona, Porto (Portugalia), Amsterdam, Rotterdam
(Olanda), Anvers, Bruxelles(Belgia), Strasbourg (Franta), Praga (Cehia), Viena
(Austria), Budapesta (Ungaria). De asemenea am participat la eventimentele
locale organizate de ESN Frankfurt am Main.
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Concluzii
Pentru mine experiența ERASMUS+ a fost un mod de a ieși din zona mea de confort și de a-mi
depăși limitele. Am învățat să mă adaptez la fel și fel de situații și am soluționat problemele pe cont
propriu, nu ca până acum, dând un telefon alor mei. Mi-am îmbogățit foarte mult cunoștintele pe
plan profesional dar și pe plan cultural. ERASMUS+ este mai mult decât o experiență academică.
Este o posibilitate de a privi lumea cu alți ochi și de a cunoaște cu adevărat cultura din care faci
parte timp de un an, dar și mai important de a învinge stereotipurile. Am plecat în Germania cu
gândul ca oamenii sunt reci și neprietenoși, însă am cunoscut acolo exact opusul. Oamenii sunt
vorbăreți, drăguți și respectuoși, iar dacă te văd confuz pe stradă (cum eram eu majoritatea
timpului) se opresc și te ajută să ajungi la destinație. Sunt entuziaști în predare și curioși în legătură
cu obiceiurile și cultura noastră. Eu recomand oricui această experiență.
˶Călătoria de o mie de mile începe cu un pas.˝ Lao Tzu

