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Atunci când trebuie să luăm o decizie importantă, ne gândim mereu foarte bine înainte
pentru a fi siguri că o luăm pe cea bună. După relativ multe gânduri am hotărât să îmi
depun dosarul pentru programul Erasmus+ pentru următorul semestru, mai exact
semestrul I din anul 5 şi aşa am primit un loc la Universitatea Ludwig-Maximilians din
München.
Încă de dinaintea începerii semestrului, facultatea a organizat o zi Erasmus+ pentru a oferi
informaţii utile studenţilor legat de ceea ce urmează. Acela a fost deja primul pas spre a
cunoaşte oameni noi, în special studenţi Erasmus. Orarul l-am primit deja cu 2 săptămâni
înainte de începerea semestrului iar acesta era individual pentru fiecare student şi putea
fi accesat oricând online. Astfel mi-am făcut o primă idee legat de împărţirea materiilor.

Karlsplatz, München

Totul a fost foarte bine organizat, cu pauze suficient de mari dacă trebuia să ajung dintro parte a oraşului în alta şi de asemenea foarte interactiv. Am fost foarte mult încurajaţi
să participăm activ la cursuri şi seminarii deoarece astfel reuşim să rămânem cu mai mult

după terminarea acestora. După fiecare modul am fost invitaţi să completăm formulare
de feedback amănunţite care au scopul de a îmbunătăţi studiul deoarece după fiecare
semestru se fac modificări în funcţie de feedback-urile oferite de studenţii din semestrele
anterioare. Profesorii sunt deschişi, tratează studenţii cu respect şi le oferă ocazia să
gândească singuri şi să găsească răspunsurile la întrebări. S-a pus mult accent pe
comunicarea medic-pacient prin seminarii pe această temă mai ales în cazul unui
diagnostic dificil sau al unei situaţii neprevăzute.
Deoarece ca student Erasmus+ aveam nevoie de materii din module diferite, cam o dată
la 4 săptămâni se schimba total colectivul de colegi şi nu mai era nicio faţa cunoscută,
ceea ce era puţin derutant având în vedere că eram obişnuită de 4 ani tot cu aceiaşi colegi
de grupă. Desigur asta mi-a oferit ocazia să cunosc mult mai mulţi oameni noi.

Englischer Garten, München

A fost la început puţin „ciudat” dacă pot spune aşa faptul că medicii pe secţie aveau atâta
încredere în studenţi, dându-le sarcini care îi făceau să se simtă cu adevărat de ajutor şi
responsabili. Majoritatea studenţilor aveau câte un mini-job prin care sprijineau secţiile
sau anumite departamente cu sarcini relativ simple dar importante. Tehnologia folosită
peste tot dar mai ales în spitale m-a surprins. Existau foarte multe posibilităţi în ceea ce
priveşte diagnosticul şi tratamentul pacienţilor iar comunicarea într-un spital atât de mare
se realiza uşor prin telefonia internă. Toate informaţiile şi investigaţiile pacienţilor se aflau
la un loc pe reţeaua internă a spitalului şi erau uşor de accesat în eventualitatea unei
urgenţe.

Macheta şi harta spitalului Groβhadern al LMU

Resursele pe care le-am avut pentru a învăţa au fost nenumărate, de la cărţi de la
bibliotecă şi cazuri clinice online la posibilitatea de a exersa într-un centru de simulări
pentru studenţi pe manechine de toate felurile, inclusiv aparate de ecografie de orice fel.
Astfel sprijinul oferit studenţilor este enorm şi într-adevăr am putut învăţa cu folos.
Cursurile de limba oferite de facultate erau gratuite, putând alege dintr-o listă relativ
lungă iar acestea erau predate de nativi ai limbii respective. Desigur luând în calcul toate
aceste lucruri am luat hotărârea să îmi prelungesc mobilitatea şi pe semestrul al doilea,
astfel studiind tot anul 5 la München.

Legat de programul social oferta este foarte mare în München. Pentru studenţii Erasmus
se organizau multe evenimente şi excursii de către ESN MESA şi TUMi, având o dată la
câteva zile sau uneori în fiecare zi câte un eveniment interesant şi la preţuri reduse. Astfel
am învăţat mai multe despre tradiţiile germane şi bavareze dar şi despre alte ţări şi culturi
prin ceilalţi studenţi Erasmus. Era imposibil să te plictiseşti sau să spui că nu este nimic de
făcut. De asemenea de la începutul semestrului am fost atribuită unui „Study-buddy”, un
student al LMU care te poate ajuta cu toate întrebările sau neclarităţile care mai apar pe
parcurs. Desigur pe lângă acest lucru am legat una din multele prietenii strânse care mă
leagă de acest oraş.

Castelul Neuschwanstein, Schwangau

Cinema in aer liber in Olympiapark, München

Festivalul Stustaculum in Studentenstadt, München, organizat doar de studenţi

FC Bayern München vs FC Nürnberg pe Allianz Arena

Allianz Arena, München

Pe malul râului Isar, München

Pe malul lacului Starnberg, München

Excursie cu ESN MESA la Salzburg, Austria

Cred că nu am cuvinte să spun cât de mult a însemnat toată această experienţă pentru
mine şi cât de norocoasă mă simt. Pe lângă faptul că exersezi o limbă străină sau chiar mai
multe, cunoşti oameni noi din toate colţurile lumii, înveţi despre alte ţări şi culturile lor
dar cel mai important înveţi atât de mult despre propria persoană, prin simplul fapt că
schimbi mediul în care ai fost obişnuit să trăieşti. Dacă aş putea da timpul înapoi, nu doar
că aş alege la fel să particip în acest program, ci aş participa în ambii ani în care este permis
(anul 4 şi 5) deoarece pot spune că face minuni. Încurajez pe oricine vrea să ia parte în
programul Erasmus+ şi vă urez mult succes!

