
        Ma numesc Monica Georgiana Jula si in prezent sunt studenta in anul IV la Universitatea de 

Medicina si Farmacie ,,Victor Babes'' Timisoara, Facultatea de Medicina. Semestrul trecut am fost 

studenta Erasmus in Germania. Am studiat medicina la Ludwig-Maximilians-Universität München.  

        Am aplicat pentru programul ERASMUS anul trecut in luna martie. Inceputul povestii mele 

ERASMUS a fost presarat cu multa teama.Teama pentru necunoscut, teama datorita multitudinii de 

documente care trebuiau trimise insa, avand tot suportul indrumatoarei noastre Dna. Agnes Balint, totul 

a decurs fara probleme. Am optat pentru o camera in caminul Universitatii din Munchen. Am primit 

aceasta camera pe care trebuia sa o ocup incepand cu data de 1 septembrie 2017 cursurile urmand sa 

inceapa la mijlocul lunii octombrie. In aceasta luna,  m-am acomodat cu orasul, am fost sa ma inregistrez 

la primaria din oras, la casa de sanatate , m-am familiarizat cu colectivul din incinta caminului si mi-am 

imbunatatit cunostinte de limba germana. 

      O data cu inceperea cursurilor, am ramas profund impresionata de modul de predare si de calitatea 

cursurilor. S-a pus foarte mult accentul pe stagiile practice. Pe toata durata semestrului am avut parte la 

fiecare modul de tot suportul profesorilor , de deschidere din partea dansilor si de multa indrumare in 

drumul lung si uneori anevoios al medicinii. Am intalnit dascali care mai presus de orice ne-au facut sa 

realizam cat de mult potential avem si cat de multe putem face si putem invata. Am intalnit dascali care 

ne-au aratat ca ei sunt colegii si prietenii nostri si nu trebuie sa avem vreo retinere in a intreba ceea ce 

nu intelegem. La sfarsitul fiecarui stagiu practic, eram lasati sa plecam acasa doar daca Doctorul 

indrumator era sigur ca am inteles ceea ce trebuia. Examenele, contineau o parte practica si una 

teoretica. Au fost cele mai serioase examene din viata mea. Nu am fost menajata pentru ca am fost o 

studenta Erasmus. Am fost tratata atat de dascali cat si de colegi ca si ,, una de a lor''. Am avut exact 

aceleasi subiecte si am sustinut exact aceleasi examene ca si ei.  

       Pentru mine, experienta ERASMUS, a fost pur si simplu INCREDIBILA! Au fost 6 luni in care am 

invatat foarte multe lucruri noi, lucruri practice pe care le pot aplica aici, in tara. A fost o perioada de vis, 

in care am avut sansa sa vad cum este sa studiezi intr-un alt sistem , sa apreciez lucrurile bune din 

sistemul romanesc  dar sa realizez si lipsurile care sunt in acesta. Pe langa procesul didactic care a fost la 

cel mai inalt nivel, am mai avut sansa sa vizitez locuri noi, sa cunosc oameni noi si sa imi fac prieteni pe 

viata.  

      Aceasta mobilitate Erasmus, m-a ajutat enorm in dezvoltarea mea ca si om, ca si viitor medic, mi-a 

deschis noi orizonturi si m-a facut sa imi gasesc drumul. Recomand oricarui student sa incerce aceasta 

experienta maca o data pentru ca este o experienta care iti poate schimba viata.  


