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Să fii student ERASMUS+  e o experienţă unică in viață. Datorita bursei ERASMUS+,  

am avut șansa să fiu studenta in cadrul Universității de Medicina din Würzburg, pe durata 

primului semestru al acestui an univeristar 2017/2018. 

Trebuie sa mărturisesc că am plecat cu oarecare emoții din Romania. Aveam anumite 

preconcepții despre poporul german înainte de a pleca, lucruri despre care sunt sigură că am 

auzit cu toții : cum că sunt reci, prea puțin prietenoși cu străinii, prea rigizi. Imi făceam griji 

că nu voi reuși să mă adaptez unui sistem nou și diferit de cel de acasă, că nu voi reuși sa ma 

integrez printre colegi, ca nu o să îmi placă acolo. 

 Lucrurile s-au schimbat însă total odata ce am pașit in 

Würzburg și pot spune că a fost „dragoste 

la prima vedere”.  Orașul este superb, plin 

de viața și te acaparează la orice pas, 

facându-te să nu mai vrei sa pleci 

vreodată. În prima zi acolo, am participat 

la un tur al fostei reședinte episcopale, o 

clădire monument UNESCO care prin 

interiorul și grădinile ei te lasă fără 

suflare. Am luat apoi orașul la pas, 

vizitând cele mai importante puncte 

turistice. Totul era fermecator, iar orașul 

este cu siguranță unul dintre cele mai 

frumoase orașe germane.  

 

 

Odată cu venirea primei zile de facultate, s-au spulberat și preconcepțiile mele. I-am 

cunoscut pe cei ce urmau să îmi fie colegi pentru următoarele șase luni și am rămas 

impresionată de cât de drăguți, calzi și prietenoși au fost. Pot spune ca nu m-am simțit nicio 

clipa ca fiind o straină, ci mai degraba exact ca și cum am fi fost colegi de ani de zile. Lucrurile 

s-au desfășurat absolut normal în următoarele șase luni, m-am simțit efectiv ca și acasă.  

La Würzburg am fost înscrisă la 5 materii: pediatrie, chirurgie pediatrică, oncologie, 

ORL si oftalmologie, apoximativ aceleași materii pe care le-aș fi studiat și în România, lucru 

care mi s-a părut destul de important pentru când aveam sa ma întorc înapoi acasă.  



Cursurile au fost foarte plăcute, mult mai 

interactive decât cele din România, studentul este 

încurajat mereu sa participe activ, să își exprime 

opinia, iar profesorii erau mai mult decât bucuroși să 

li se adreseze întrebări. Stagiile de practică se axează 

mai mult pe teorie în comparație cu cele de la UMFT, 

lucru care pot spune că mi-a lipsit. În schimb, sunt 

mult mai scurte, foarte bine structurate, iar timpul 

alocat stagiului este folosit pe deplin pentru a 

transmite informații studenților. Un lucru care mi-a plăcut foarte mult și o să îmi lipsească 

este relația dintre doctor și student, care este una 

prietenoasă , foarte apropiată.  

Prezența la cursuri nu este obligatorie, cu toate 

acestea însă, amfiteatrele erau pline de studenți 

dornici să asculte cât mai mult și să pună întrebări. 

Pe lânga cursurile obișnuite, facultatea pune la 

dispoziție foarte multe activități și cursuri de 

formare extra; o grămadă de evenimente și 

petreceri au loc în fiecare weekend, astfel încât nu 

lipsește deloc partea socială.  

  

 

Mobilitatea ERASMUS + este experiența pe care fiecare elev ar trebui să o „guste”, să 

o trăiască. E unul din cele mai memorabile lucruri. Te ajută să înveţi lucruri noi legate de 

meseria pentru care te pregăteşti dar şi să cunoști locuri, persoane, culturi noi. Te 

transformă într-o altă persoană, mai bună, mai deschisă, mult mai sociabilă și capabilă de 

adaptare în orice mediu. 

ERASMUS+ m-a învăţat să compar lucrurile, să fac o distincție între lucrurile 

bune/rele, frumoase/urâte. Mi-a demonstrat că stereotipurile trebuie lăsate la o parte.  

Experienţa ERASMUS+  e mult mai amplă şi cuprinde mult mai multe aspecte decât cele 

despre care am vorbit. Viaţa ţi se schimbă, iar lumea în care păşeşti îşi clădeşte un loc în 

mintea ta, te învaţă să fii mai deschis şi receptiv la o cultură nouă, să apreciezi diferenţele şi 

să te bucuri de ele. 

 

 


