
Un an in Viena 
 

 
 
 
Stimata comisie,  
 
Numele meu este Oana Hedesan, sunt studenta in anul 5, Seria B grupa 21 si 
voi incerca  sa cuprind intr-un scurt rezumat minunata experienta numita 
un an intreg ca student al Universitatii de medicina din Viena. 
 
Prima mea zi ca student la Viena a fost cu adevarat memorabila. A fost un 
curs care se numea „Tehnici de diagnostic“ si au prezentat cazul unei hernii 
hiatale a unui fetus cu hipoplazie pulmonara – prezentand interventia prin 
care au corectat intrauterin defectul. Am plecat acasa perplexa si m-am 
gandit ca in mod sigur voi intampina greutati in promovarea examenului – 
pentru ca la Viena exista un singur examen la finalul anului universitar si nu 
mai multe examene si doua sesiuni ca la noi. 
 
Ulterior, dupa ce m-am acomodat am dedus ca sunt mult mai castigata 
decat colegii mei din Viena. Noi, acasa, invatam medicina in stare bruta. Noi 
inca invatam cum suna un viciu valvular la stetoscop, invatam cum se 
palpeaza o hernie. Lucruri pe care colegii mei la Viena nu le-au invatat. Un 
alt aspect care m-a frapat este acela ca studentii in Viena nu invata 



patofiziologie si morfopatologie. In anul 3, asistenta de grupa de la 
semiologie medicala ne-a spus ca pentru a ajunge un medic desavarsit 
trebuie invatata patofiziologia, morfopatologia, semiologia si farmacologia. 
Cred ca a fost unul dintre cele mai bune sfaturi pe care le-am primit in 
timpul facultatii.  
 
In curand am ajuns sa fiu in pas cu colegii mei. Am fost placut surprinsa de 
faptul ca am fost imediat acceptata in grupuri – spun grupuri petru ca avand 
mai multe materii am schimbat la fiecare materie grupa si anul. Am inceput 
anul 6 in primul semestru si am terminat anul 5 in semestrul 2. 
Am constatat ca in general esti acceptat daca stapanesti limba germana si 
am putut observa cum alti colegi nu s-au integrat in grupurile de la facultate 
din cauza faptului ca nu stapaneau limba germana. 
 

 
 
                                                                                    

 
 

Ca si organizare, universitatea din Viena functioneaza ca un robot – exista 
un sistem informatic unde fiecare student are un cont, acolo aflandu-se 
materiile, orarele, notele, detalii despre lucrarea de diploma si studentul are 
la indemana la orice ora toate documentele care la noi trebuie ridicate de la 
secretariat si stampilate in cel putin doua locuri. Coordonatoarea noastra 
ERASMUS a raspuns prompt tuturor cerintelor noastre si si-a dat silinta 
pentru orice rugaminte a studentilor. 
 
Programul oferit studentilor ERASMUS este in schimb slab. Nu se 
organizeaza foarte multe evenimente, minus completat totusi de catre 
organizatia ESN care are cel putin 3 activitati in timpul saptamanii. 

 
AKH – mandria vienezilor 

 
 
 
Biblioteca Universitatii – marea sala 
de lectura. 



 
Cum arata viata profesionala in Viena? In prima zi de stagiu sau practica 
studentul primeste echipament de spital intreg – tricou, pantaloni si halat. 
Dupa aceasta urmeaza instrurirea pentru igiena. Mi s-a parut ciudat ca ne 
invata sa ne spalam pe maini dar am si ajuns la concluzia ca nici nu stiam sa 
ma spal astfel incat pacientul sa fie complet protejat. Siguranta pacientului 
este mai importanta decat siguranta cadrului medical, dar pentru aceasta si 
pacientii trateaza medicul cu un respect deosebit. 
 
Programul studentilor incepe fie la ora 7 sau la ora 7:30. Prima oara trebuie 
facuta recoltarea sangelui pentru analize – studentul poate sa faca atat 
recoltare de sange venos cat si arterial. La ora 8 are loc raportul de 
dimineata unde sunt prezentate cazurile noi si se discuta modalitati de 
terapie daca sunt cazuri dificile. Dupa raport trebuie preluati pacientii noi. 
Dat fiind faptul ca Austria se confrunta cu un deficit puternic de medici, 
studentii fac toate procedurile de internare singuri fiind apoi verificati de 
un medic rezident. 
Procedurile de internare sunt – anamneza, recoltare de sange si plasarea 
unei branule, status complet pe aparate si sisteme cu status neurologic 
inclusiv.  
Spitalul este deschis pentru student si acesta poate vizita orice sectie si are 
acces la toate datele tuturor pacientilor. 
In fiecare zi are loc vizita cu medicii rezidenti si unul din medicii specialisti 
iar o data pe saptamana, are loc vizita cu seful de sectie. In general, in 
timpul vizitei studentii nu se implica decat atunci cand sunt intrebati. 
 
Cateva cuvinte despre Viena si locuitorii ei. Viena este un oras al 
contrastelor unde ordinea meticuloasa contrasteaza punkistii de la metrou. 
Orasul este magic egal de anotimp. Toamna este aramiu si bland. Iarna 
arata ca un oras de poveste si Craciunul incepe inca de la inceputul lunii 
noiembrie in Viena. Primavara si vara Dunarea te imbie la plimbari pe malul 
ei sau vestitul concert de la Schönbrunn te cheama de acasa, chiar daca ai 
de invatat. Un oras energizant. Vienezii sunt eleganti si distinsi iar 
obiceiurile lor sunt bine prezervate. Le place sa poarte porturile lor 
populare si le poarta cu mandrie la fiecare eveniment.  
 



 
 
Orice student care merge la Viena pentru un an trebuie neaparat sa 
participe la un bal. Balurile lor sunt cu adevarat unice si atmosfera este 
magica.  
 

 
 
Pentru mine aceasta experienta a fost cu totul unica. Fiind plecata un an de 
zile am fost pusa la numeroase incercari in care a trebuit sa dau dovada de 
maturitate, care mi-a lipsit la inceputul sederii mele in Austria. Am castigat 
experienta si am vazut cum functioneaza un sistem de sanatate aproape 
perfect. Mai mult decat atat, la finele anului, avand in vedere ca am aplicat la 
o sectie de predare in limba germana, am constatat ca am putut sa dau un 
examen de limba, ajungand deja la un nivel avansat. 
 
 

 
 
Christkindlmarkt – in fata primariei din Viena 

 
 
 
Una din cele mai frumoase 
seri petrecute la Viena –  
 
Wieneropernball 


