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Raport narativ – programul ERASMUS+
Mă numesc Patricia Mateciuc, sunt studentă la Universitatea de Medicină şi Farmacie Victor Babeş din
Timişoara, Facultatea de Medicină, specializarea Medicină şi în semestrul I al anului universitar 2017/2018,
anul V de studii, am beneficiat de o bursă Erasmus+ la Julius-Maximilians-Universität din oraşul Würzburg,
Germania.
Nu am luat uşor decizia de a mă înscrie pentru această bursă, deoarece nu ştiam ce mă aşteaptă. M-am
tot întrebat cum va fi, dacă mă voi descurca. M-au ajutat mult părerile şi încurajările studenţilor mai mari, care
erau foarte entuziasmaţi de acest proiect. Toate grijile s-au dovedit a fi inutile, deoarece experienţa care mă
aştepta avea să fie una de neînlocuit.
Am ales Germania, deoarece am absolvit un liceu cu predare în limba germană, am făcut practica de
vară acolo şi îmi doream experienţa unei universităţi germane de prestigiu. Am ales să aplic pentru
Universitatea din Würzburg, una dintre cele mai vechi universităţi din Germania, renumită şi pentru studiile
efectuate pentru descoperirea razelor X de către fizicianul Wilhelm Conrad Röntgen. Îmi amintesc cu bucurie
e-mail-ul de acceptare de la Facultatea de Medicină din oraşul bavarez.
Anul universitar a început la mijlocul lunii octombrie, eu am ajuns în Würzburg la începutul lunii. Prima
oprire a fost la cămin şi încă ţin minte emoţiile pe care le aveam căutând camera mea, deoarece urma să fie
prima locuinţă doar a mea, departe de casă. Apoi am mers desigur să cunosc oraşul, care m-a încântat de la
început. Würzburger Residenz – Rezidenţa din Würzburg, Alte Mainbrücke – podul peste râul Main şi Domul
din oraş sunt doar câteva dintre frumuseţile acestui oraş. Primăria funcţionează într-o clădire foarte îngrijită şi
este înconjurată de nenumărate magazine.
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În primele zile am avut de rezolvat partea birocratică. Tot pe parcursul primei săptămâni, toţi studenţii
Erasmus+ am fost invitaţi să participăm la diverse evenimente de cunoaştere a campus-ului, ni s-au prezentat
viitoarele excursii şi activităţi. Înainte de a începe anul universitar, toţi ”incoming students” am trecut pe la
departamentul de Medicina Muncii al spitalului universitar, unde ni s-au efectuat o serie de analize, medicii
fiind foarte atenţi să avem toate vaccinurile la zi. Cei de la cămin au avut şi ei grijă să ne simţim bine, astfel că
nu a lipsit ”Welcome Party”-ul.
Alte evenimente la care am participat cu mare entuziasm, au fost: vizitarea Rezidenţei, degustări de vin
printre viile oraşului, excursii la Nürnberg şi Sommerhausen, Secret Santa. Am fost şi la o seară românească,
unde m-am bucurat să mănânc mămăligă şi cârnaţi, la o petrecere organizată în cea mai mare cantină a
universităţii, la teatru. Evenimentele sportive nu au lipsit din program şi cum am avut ocazia, am mers să
susţin echipa de baschet a oraşului.
Legat de facultate, o surpriză plăcută a fost modul de comunicare cu studenţii. Alături de contul
personal de pe platforma facultăţii, fiecărui student îi era atribuită o adresă de e-mail. Pe această adresă
primeam săptămânal informaţii despre viitoarele cursuri, despre alte seminarii şi informaţii despre examene,
inclusiv date tehnice pentru tabletele pe care se susţin acestea. Conducerea căminului anunţa mereu prin email-uri sau scrisori în poştă diferite întreruperi, fie de curent, apă sau internet.
Alte aspecte organizatorice pe placul meu au fost: faptul că fiecare student îşi lua câte un halat diferit
pentru fiecare stagiu, halate care se găseau la subsolul spitalului, pentru toţi studenţii; accesul gratuit la mai
multe site-uri cu diferite cursuri (de medicină, de limbă, etc.); faptul că spitalele erau în acelaşi campus.
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În ceea ce priveşte sistemul de învăţământ, acesta este bine structurat, bazat pe calitate. M-a
impresionat relaţia dintre profesor şi student şi atmosfera de la cursuri. Cu toţii eram încurajaţi să ne spunem
părerea, iar stagiile erau ca nişte discuţii între prieteni. Studentul are o bibliografie vastă pentru examene, din
care fiecare îşi alege materialul de studiu.
În concluzie, nu pot decât să spun că sunt foarte fericită că am luat decizia de a mă înscrie la acest
proiect. Pe lângă experienţa de a trăi într-o altă ţară, de a te descurca într-un alt sistem şi de a deveni
conştient de propriile puteri, este un bun prilej de a cunoaşte persoane de alte naţionalităţi, prin prisma
celorlalţi studenţi Erasmus. Sunt recunoscătoare pentru tot ce am învăţat de-a lungul acelor luni, pentru
prieteniile legate şi pentru oportunitatea care mi s-a oferit prin acest program Erasmus+ şi prin parteneriatul
universităţilor din oraşele mele de suflet, Timişoara şi Würzburg. Aş participa oricând din nou, cu mare drag,
fiind de acord cu motto-ul programului: ”Once Erasmus, always Erasmus!”.
Sfatul meu pentru orice student care ar dori să plece cu o bursă Erasmus+, dar totuşi ezită, este să aibă
încredere şi să meargă fără teamă pe acest drum, pentru că este unul deosebit.
Succes tuturor şi mulţumesc celor două universităţi pentru şansa acordată!
Vă mulţumesc,
Patricia Mateciuc

