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Dacă ai deschis acest raport, cel mai probabil te gandesti sa aplici pentru programul ERASMUS dar 

poate ca nu esti inca foarte hotarat si cauti ceva care sa te convinga; asa ca iti voi rezuma cele de mai 

jos in: singurul regret din ecuatia asta l-ai avea doar daca nu ai aplica!   

Inainte sa va povestesc mai multe, o poza frumoasa din port:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu cred ca exista vreun student ERASMUS care sa nu se fi gandit de 2 ori inainte sa depuna dosarul, 

care sa nu-si fi facut griji sau care sa nu fi avut o anumita doza de teama;  in cazul meu, mi-am facut 

griji pentru nivelul meu real de limba germana. Totusi nu am stat prea mult pe ganduri si am depus 



actele, am zis ca vad eu ce-o fi, ma descurc eu. Temerile vis-a-vis de subtirile mele cunostinte de 

limba germana au inceput usor sa dispara pe masura ce zilele treceau acumuland mai multe intr-o 

saptamana decat intr-o luna de cursuri, iar asteptarile legate de sistemul medical si mediul universitar 

mi-au fost 110% indeplinite. A fost si multa munca, dar a meritat din plin, iar de-as avea ocazia sa 

repet experienta, as face-o ori de cate ori as avea oportunitatea.  

Pare multa bataie de cap din punct de vedere logistic, multe acte, mult de umblat dar spre surprinderea 

mea, s-a dovedit a fi mai usor decat credeam beneficiind de sprijin atat din partea Departamentului 

International UMFT cat si de peste hotare. Am ales sa studiez  Oncologie, Pediatrie, ORL, Neurologie 

si Oftalmologie fiindca acestea erau singurele compatibile cu planurile noastre de invatamant, iar pe 

cei care va doriti sa mergeti la Kiel, va sfatuiesc sa alegeti la fel. Calitatea cursurilor si stagiilor ar 

satisface chiar si pe cei mai exigenti. Partea mai putin captivanta e ca sesiunea in Kiel dureaza o 

saptamana, neavand oportunitatea sa alegi ziua in care sa sustii examenele, ba chiar daca esti super 

norocos, le poti avea pe toate intr-o zi. In concluzie, trebuie invatat bine din timpul semestrului. 

Examenele au doar parte scrisa si se sustin pe tablete, marea majoritate a intrebarilor fiind de fapt 

cazuri clinice.  

In timpul semstrului, Lectoratul pentru limbi straine ofera cursuri gratuite de limba germana de doua 

ori pe saptamana. 

 Pentru cei mai sociabili, Centrul International din Kiel organizeaza saptamanal tot felul de 

evenimente: seri culturale, excursii, seri de film etc.   

Dar tot mai frumos e sa dai o tura cu bicicleta pe aici: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ma consider deosebit de norocos ca am avut sansa sa traiesc aceasta experienta din care am avut atat 

de multe de castigat si care a mai pus o caramida importanta in dezvoltarea mea.  

 

 

Jigoria Otniel 

 

 


