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Am avut norocul de-a lungul vieții mele să trec prin diferite schimburi de experiență la
nivel internațional, şi pot spune cu certitudine că experiența mea cu ERASMUS va deveni un
punct definitoriu în viața mea. Este o experiență care te ajută să creşti ca om, să te maturizezi,
să devii independent şi te face să îți doreşti să îți faci ordine în viață.
În primul rând am fost fascinată de frumusețea oraşului Kiel, care este capitala Land-ului
Schleswig-Holstein din Germania, fiind totodată şi un oraş studențesc. De asemenea, oraşul
este un important centru de transport maritim, datorită locației sale pe Kiel Fjörd (Kieler Förde)
și cel mai aglomerat curs artificial de apă din lume, Kiel Canal (Nord-Ostsee-Kanal).
Nefiind obişnuită cu traiul într-un oraş port, m-a impresionat multitudinea de vapoare pe care
le vedeam în fiecare zi, plajele întinse, curate şi cu nisip fin (chiar dacă erai nevoit să iei vaporul
pentru 1 oră ca să ajungi la ele). Una dintre cele mai frumoase plaje a fost în Laboe.

În al doilea rând, am avut plăcerea să cunosc oameni foarte primitori din Germania, în
ciuda clişeelor pe care le tot auzim despre nemți, precum şi din alte colțuri ale lumii: Albania,
India, Polonia, Grecia, Brazilia, Spania, Portugalia. Mi-am îmbogățit cultura având şansa să
cunosc alte tradiții, alte mentalități şi numeroase tipuri de mâncare. Am legat prietenii pe viață
cu oameni cu care am trecut prin momente de neuitat şi numeroase aventuri.

Am fost foarte plăcut impresionată de sistemul medical german, acesta îmbinând o
tehnologie foarte avansată cu o gândire riguroasă foarte bine pusă la punct. M-a frapat modul
lor de predare pornind de la faptul că profesorii erau foarte dedicați, deschişi, iar între aceştia şi
studenți era o relație de prietenie, până la faptul că un asistent la stagii se ocupa doar de 5
studenți. Am avut manechine de zeci de mii de euro pe care să exersăm diferite manevre
medicale, toată lumea era răbdătoare şi foarte dornică să ne ajute şi să ne explice.
O surpriză foarte plăcută au fost chiar spitalele în care am ajuns să avem diferitele cursuri şi
stagii. Acestea erau foarte bine întreținute, curate şi bine echipate din punct de vedere al
aparaturii medicale, iar zâmbetele personalului medical erau nelipsite.

Legat de sistemul de învățământ: materialele didactice erau puse atât pe o platformă pe
internet, iar cărțile se puteau împrumuta de la bibliotecă. Examenele au fost la un nivel mai
ridicat, dar subiectele au fost accesibile. O singură problemă a fost, faptul că sesiunea la ei ține
doar 1 săptămână, în care se dau toate examenele. O altă diferență ar fi lipsa examenelor
practice la ei.

M-am simțit ca şi acasă în
campusul “Edo Osterloh Haus
Kiel”, camerele de cămin fiind
foarte primitoare. Am stat într-un
cămin cu apartamente de 5
persoane, fiecare cu camera
noastră separată, împărțind 1
bucătărie, 2 băi şi 1 hol.

De-a lungul şederii mele am avut ocazia să vizitez mai multe oraşe din Germania:
Hamburg, Berlin, Köln, Schleswig-Holstein, Lübeck, cât şi alte țări: Danemarca - Copenhaga şi
Suedia – Malmö.

În concluzie, dacă doriți să vă dezvoltați din punct de vedere personal, profesional, dar şi
cultural, vă invit cu căldura să încercați această experiență ERASMUS, care vă va schimba viața.
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