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Halle-home for a while

Ma numesc Raluca Dragomir si sunt
studenta la Universitatea de Medicina si
Farmacie “Victor Babes” Timisoara.Am fost
plecata cu programul Erasmus pe tot parcursul
anului V universitar, in Germania , orasul
Halle, un oras de care sincer nu auzisem inainte
sa plec in mobilitate, dar care avea sa imi
imbogateasca viata cu o sumedenie de
experiente care mai de care interesante. Cum a
inceput totul? Bineinteles printr-o simpla idee
de a te aventura in necunoscut, de a
experimenta un alt sistem universitar si
medical, de a-ti imbunatati cunostiintele
lingvistice si evident, nu putem lasa deoparte
distractia si toti oamenii incredibili pe care
aveam sa ii cunosc.
Zis si facut. Am aplicat pentru acest program
anul trecut si am fost repartizata in functie de
medie in orasul Halle, Sachsen-Anhalt, la
Universitatea “Martin-Luther HalleWittenberg. Am depus ulterior o cerere pentru
camin, situat in campusul Weinberg, care spre
norocul meu este situat la doar 10 minute de Universitätsklinikum Halle, unde s-au
desfasurat toate cursurile si stagiile la care am fost inscrisa.Dupa ce am completat
toate actele, am inceput inca de pe parcursul verii sa iau legatura cu universitatea
partenera, iar un lucru care tin cu tarie inca de la inceput sa il mentionez, este
ajutorul de care am beneficiat din partea persoanelor responsabile de acest

program, atat din Romania, cat si din Halle, nu am avut niciodata o intrebare sau o
nelamurire care sa ramana neclarificata si acest lucru a fost o fundatie excelenta
pentru anul meu universitar din strainatate.
La inceputul lunii Octombrie, cu masina incarcata, cu familia mereu alaturi de
mine si cu foarte multe emotii in suflet, am pornit spre Halle, unde am ajuns intr-o
seara de sambata. Vorbisem cu cateva zile inainte cu “Buddy-ul” meu, care m-a
ajutat in primele zile sa ma acomodez si m-a intampinat inca de la sosire in
oras.Acest program “Buddy” este menit sa ajute studentii veniti intr-un schimb de
experienta intr-un oras strain, si anume facultatea partenera te pune in legatura cu
un student al universitatii cu scopul de a-ti oferi cat mai mult sprijin si chiar un
prieten pe care te poti baza, inca din prima zi.

Am ajuns in camera de camin, care avea sa imi fie casa pentru urmatorul an, si am
fost placut surprinsa inca din prima secunda de colegii mei straini de pe palier care
mi-au prezentat in primele zile orasul.
Halle…cu ce as putea sa incep? Este un oras absolut superb, incarcat de istorie si
foarte multa natura, plin de studenti din toate partile lumii aflati fie intr-un schimb
de experienta, fie urmand un studiu complet.Prima mea destinatie: Biroul
International al Universitatii, apoi
inscrierea la facultate, momentul oficial
in care am devenit studenta “MLU
Halle-Wittenberg”, inca cu emotii
incontrolabile referitor la tot
necunoscutul din fata mea.
Ulterior, am inceput cursurile, care inca
de la inceput m-au surprins prin faptul

ca se desfasurau asemenea unui dialog intre profesor si student, incat pe tot
parcursul cursului era aproape imposibil sa iti pierzi interesul.
Pe primul loc, sa fiu sincera cred ca mi-a placut modalitatea de organizare a
facultatii, si anume existenta unei platforme online, pentru fiecare student, unde se
posteaza tot ce tine de cursurile si stagiile la care studentul este inscris.Exista o
repartizare amanuntita la fiecare stagiu, incat pe o sectie deobicei nu sunt impartiti
mai mult de 3 studenti, care sunt integrati inca de la prima ora in activitate si au
ocazia sa vada cum se desfasoara o saptamana pe sectia respectiva: sedinta de
dimineata, vizita pacientilor, la care de obicei studentul prezinta un pacient
desemnat , iar apoi discutii interactive cu doctorii despre cazurile aflate pe
sectie.M-a impresionat calmul si interesul doctorilor, nu a existat vreodata o
reticenta din partea unui student sa puna o intrebare, deoarece doctorii trateaza
studentii asemenea unor colegi, si le vorbesc in consecinta, creand astfel un mediu
respectuos si de incredere.Toate informatiile fiind constant actualizate pe aceasta
platfoma, nu a lasat loc de confuzie in legatura cu locul, sala sau sectia unde
trebuia sa mergi in respectiva saptamana, insa a trebuit intradevar sa acord o
atentie in mod special acestor liste de repartizare pentru ca fiecare saptamana era
diferita de cea anterioara, cu un orar propriu, iar grupele de studenti se schimbau la
fiecare stagiu.
Am inceput sa descriu prima fatada a programului Erasmus, partea
universitatii si experienta practicii intr-un spital din Germania, deoarece mi-a
placut in mod special, insa nu putem uita de ce mai ascunde aceasta mobilitate:
evident, distractie si oameni interesanti.
Foarte multi studenti straini au ales orasul Halle ca destinatie pentru programul
Erasmus, din toate partile lumii, lucru care a facilitat un incredibil schimb
cultural.Cu ajutorul Facebook-ului, studentii Erasmus si-au creat propria
comunitate, drept urmare au urmat multe evenimente, petreceri si excursii cu
emblema: “ESN Halle”, care a adus mai aproape studenti cu radacini diferite.Cred
ca unul din evenimentele mele preferate a fost “Seara internationala a studentilor”,
unde in fiecare saptamana cativa studenti din aceeasi tara aveau ocazia sa isi
prezinte tara prin diferite mijloace: prezentari powerpoint, mancare specifica,
dansuri specific etc. Romania nu s-a lasat mai prejos si i-am cucerit pe straini cu
mancarea noastra specifica, si cu buna dispozitie , si asa cum era de asteptat, seara
in care a prezentat Romania a fost preferata tuturor.

Momente frumoase alaturi de alti studenti au fost imbinate cu momente stresante
din sesiune, provocarea de a invata in germana si de a sustine cot la cot cu studentii
nemti un examen, foarte multe experiente noi in decurs de un an care sunt greu de
exprimat in cuvinte sau de descris in totalitate.
Tot ce pot sa spun in incheiere este ca acest an a fost o experienta incredibila, mi-a
depasit asteptarile si chiar si stresul dintr-o sesiune in limba germana paleste in fata
a tot ce are de oferit Erasmus: o experienta de neintrecut, amintiri si prietenii pe
viata.

