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         Ma numesc Zinculescu Miruna si voi incerca sa sintetizez aici experienta mea Erasmus, pe care de 

altfel o consider ca fiind cea mai intensa, semnificativa si memorabilia perioada a studentiei mele. Sper 

ca voi trezi interesul si altor colegi sa se inscrie , invingandu-si eventualele temeri, pe care si eu le-am 

avut inaintea luarii deciziei de a ,,ma arunca” in aceasta aventura                                                                                                                               

Am studiat prin programul Erasmus + un semestru la Universitstea Julius Maximilians din 

Würzburg,Germania .  Începutul a fost ,dupa cum era si de asteptat, unul nu tocmai usor, fiind nevoită să 

mă adaptez la un sistem cu totul diferit de invatamant, intr-o limba in care nu mai studiasem medicina.    

Dar o data trecut acest ,,hop”, am inceput sa savurez aceasta lume noua si sa ma simt fericita ca am 

ajuns aici si ca am ocazia sa o cunosc si sa fac parte din ea.                                                                                                    

Am trecut rapid si peste preconceptia auzita atat de des cum ca ,,nemtii sunt reci” Am fost surprinsa cat 

de empatici, prietenosi si gata sa ajute erau oamenii in acest oras. Am observat ca oamenii din toate 

clasele sociale , de la vanzatorul din magazin pana la colegii de facultate si doctori, erau mai bine dispusi, 

mai putin ingamfati si mai relaxati fata de ceea ce fusesem eu obijnuita sa vad. 

  Din punctul meu de vedere această experienta este pe lângă una academica ,o experienta  a 

cunoasterii de sine, care iti testeaza probabil mai mult decat orice capacitatea de adaptare, 

responsabilizare si organizare . Te scoate complet din ,,zona ta de confort”, experimentand cele mai 

variate stari, de la frica, incertitudine la entuziasm si multumire de sine. 

 

 

 Am ales orasul Wurzburg mai mult pe criteriul programei de studiu, nici nu ma asteptam sa gasesc un 

oras atat de frumos, curat, liniștit și cochet, pe care de abia astept sa îl revad.                                         

Würzburg este capitala regiunii Unterfranken din landul Bavaria, Germania, cea mai frumoasă îmbinare între 

istorie, cultură şi vin. Oraş de reşedinţă şi oraş universitar, situat pitoresc pe ambele părţi ale râului Main, 



Würzburgul străluceşte datorită atmosferei vivace şi a şarmului. Oraşul este renumit şi ca centru viticol al 

regiunii Franconia.                                                                                                                                           

Programul oferit studentilor Erasmus este foarte bine orgaizat. In scurt timp dupa ce am ajuns in oras, a 

fost organizat un eveniment in care toti studentii Erasmus erau informati cu privire la toti pasii care 

trebuiesc facuti dupa sosirea in oras. De la inscrierea la facultate pana la actele care trebuiesc depuse la 

primarie sau eventuale taxe care trebuiesc platite , totul ne-a fost pe indelete explicat. (Apropo de taxe, sa 

nu fiti surprinși daca veti fi nevoiti sa platiti o taxă lunară ,absurdă din punctul meu de vedere, pentru TV 

si radio, chiar dacă nu folositi asa ceva) .                                                                                                                                      

Saptamanal se organizau tot felul de evenimente culturale si sociale, spre exemplu turul orasului sau 

prezentarea cu ghid a Resedintei din Würzburg ,palat baroc inscris in anul 1981 pe lista patrimoniului 

cultural mondial UNESCO,  precum si excursii in alte orase, degustari de vin si petreceri cu studenti 

Erasmus. Mi s-a parut benefic si interesant programul ,,MeetYourErasmus” organizat de EMSA Wurzburg 

care te ajuta sa intri in contact cu un student la medicina din Wurzburg, care iti devenea amic si sprijin.      

O data inscris la universitate, primeai un card de student, prin care aveai acces la orice mijloc de transport 

in comun, pe baza caruia puteai si sa iti imprumuti carti de la biblioteca precum si sa platesti mancarea la 

cantina 

Caminul : Am avut noroc sa prind camera intr-un 

camin situat la 5 minute de spitalul universitar ,la 

parterul caruia aveam cantina .Aici am avut o camera 

destul de mica dar in care stateam singura avand 

bucatarie si baie proprie. 

 

 

 

 Caminul 

Privelistea din camera mea de camin 



Platforma online a universitatii mi-a parut la inceput complicata dar o data ce am inteles-o, mi s-a parut 

avantajoasa deoarece fiecare student, prin contul sau pe aceasta platforma, avea un orar personalizat si 

putea afla de aici detalii privind cerintele la fiecare materie in parte, data, ora si locatia stagiilor, precum si 

orice modificare aparuta in orar.Tot pe aceasta platforma aveam acces atat la cursurile cat si la alte 

materiale didactice. 

 

 

 

 

 

 

 

Cursurile si stagiile au avut toate loc in spitalul 

universitar, nefiind nevoiti sa ne plimbam foarte mult prin oras pentru a ajunge de la un curs la altul. 

Sistemul lor de predare este la fel de bine organizat precum este intreaga societate.Timpul studentului 

este extrem de bine respectat. Durata unui curs era intre 45 minute si o ora jumatate. .Astfel, nu erai 

,,sufocat” cu detalii care sa te abata de la esenta cursului. Dupa un curs, ramaneai  cu o imagine foarte 

buna a patologiilor prezentate deoarece mereu era prezentat si un caz clinic cu anamneza .La unele 

cursuri puteai vedea si imagini live din operatii. La stagii  se punea mult accent pe dezbaterea 

amanuntita a cazurilor clinice precum si pe diagnosticul diferential intre cazurile primite de fiecare 

student in parte. Eram grupe de aproximativ 6-8 studenti si apucam fiecare sa vorbim si sa punem 

intrebari, fiind incurajati sa ne spunem parerea fara a avea teama ca vom fi judecati daca vom zice ceva 

gresit. 

Spitalul universitar 

 



Am descoperit un mediu prielnic pentru studiu la biblioteca din spital, unde gaseam absolut toate cartile 

de care aveam nevoie cat si cantinta. Aici am 

invatat toata sesiunea ,avand ocazia sa 

interactionez si cu alti studenti. Aproape toate 

examenele au fost date pe tableta.Intrebarile au 

fost tip grila sub forma de cazuri clinice, avand la 

unele materii si imagini cu patologiile respective. 

Din punctul meu de vedere ,acest tip de testare 

este mult mai relevant pentru ce ar trebui sa 

cunoasca un viitor medic. Rezultatul l-am aflat in 2-

3 zile sau chiar a doua zi de la sustinerea 

examenului.  

 

 

Concluzie:                                                                                                                                                                

Doresc sa multumesc UMFT si tuturor celor care fac posibil ca noi studentii sa beneficiam de o 

asemenea experienta. As sfătui pe oricine m-ar intreba, sa accepte cu brațele deschise această șansă 

unică, pe care o poate trăi doar acum in studenție, având oportunitatea sa cunoască un sistem academic 

diferit, oameni noi, mentalități noi, o societate noua cu tot ce implică ea si un stil de viață diferit. În final 

va capata un termen de comparatie cu viața sa de dinaintea experienței si astfel isi va putea face o 

imagine mai buna asupra modulu in care va dori sa se desfasoare viata sa mai departe.                                                    

Consider  aceasta experienta ca fiind una esentiala pentru orice tanar aflat la inceput de drum, 

deschizandu-I calea si mintea catre o noua lume. Este o pregatire pentru viata, din care oricine cred ca ar 

iesi mai sigur pe sine, cu o viziune noua asupra vietii, cu o limba straina perfectionata si cu amintiri de-o 

viata. 

Va multumesc, 

Zinculescu Miruna 

 


