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Mă numesc Roxana Iacob și sunt studentă în anul V la 

Universitatea de Medicină și Farmacie ¨Victor Babeș¨ Timișoara, 

specializarea Medicină Generală, iar în primul semestru al anului 

universitar 2018-2019 am participat la programul Erasmus+, 

beneficiind de o bursă în Würzburg, Germania. 

Toată perioada de înscriere și trimitere a actelor necesare a decurs 

fără probleme, cei de la universitatea din Würzburg au răspuns 

întotdeauna în cel mai scurt timp și au fost mereu dornici să ne ajute.  

 



Am ajuns în Würzburg la începutul lunii octombrie, cu 

aproximativ o săptămână înainte de începerea cursurilor. Deși aveam 

emoții, nu am întâmpinat mari dificultăți. În primele zile am primit 

cheile de la camera din cămin, ne-am organizat și am explorat puțin 

orașul. Căminele pentru studenți au condiții foarte bune. Eu am stat 

într-o cameră single, într-un apartament de 3 camere, împreună cu alte 

două fete cu care am împărțit baia și bucătăria.  

Orașul este micuț însă foarte frumos, în special toamna, deoarece 

sunt multe parcuri frumoase și foarte mulți copaci. De asemenea, sunt 

foarte multe obiective turistice în oraș și în apropiere. 

 

La facultate, modul de organizare mi s-a părut foarte bine pus la 

punct. Toate materialele și informațiile necesare le-am găsit cu ușurință 

pe campus-ul online. De asemenea, faptul că puteam să îmi aleg orice 

materie din orice semestru a fost un lucru foarte folositor pentru mine. 

Profesorii și asistenții de la stagii au fost foarte drăguți și înțelegători și 

mi-a plăcut mult felul în care aceștia comunicau cu studenții, ca între 

colegi și fără superioritate. 



Printre cele mai interesante lucruri pe care universitatea le-a pus 

la dispoziție au fost cursurile la care ni s-au prezentat operații 3D live. 

De asemenea, mi-a plăcut foarte mult faptul că cei de la universitate se 

ocupă foarte mult de comunicarea medic-pacient, motiv pentru care am 

avut un seminar de ¨Breaking Bad News¨, în care am învățat, cu 

ajutorul unor actori, cum să dăm o veste proastă pacienților cu boli 

terminale. Un alt lucru important este că toate examenele le-am dat pe 

tabletă. 

 

Un alt aspect pozitiv a fost faptul că facultatea ne-a pus la 

dispoziție cursuri de limbă gratuite, carduri de transport și acces la 

bibliotecă. Cursurile au fost foarte folositoare, având în vedere faptul 

că eu am plecat cu un nivel de limbă germană B2. 

Pentru că fiecare experiență are și părți negative, am întâmpinat 

și dificultăți. La început a fost foarte greu să mă obișnuiesc cu limba 

germană și să mă concentrez la cursuri, însă pe parcurs am observat că 

înțeleg totul din ce în ce mai bine. Am mai avut câteva probleme legate 

de asigurarea medicală și de faptul că cei de acolo nu acceptau cardurile 

de la băncile din România, motiv pentru care am fost nevoită să îmi 

deschid în Germania un cont la bancă. Un alt aspect negativ este faptul 

că, pentru a ajunge în Wurzburg nu este chiar la îndemână. Am 

schimbat destul de multe mijloace de transport până la cele mai 

apropiate aeroporturi, iar durata totală a drumului a ajuns la 10-12 ore, 



ca și cu mașina. Au mai fost, pe lângă cele menționate mai sus, și alte 

mici peripeții, însă totul s-a terminat cu bine. 

 

Consider că această experiență m-a schimbat foarte mult, m-am 

maturizat, am învățat să fac față cu mai mult calm la situații de stres și 

am devenit mai tolerantă și mai înțelegătoare. De asemenea, mi-am 

îmbunătățit mult limba germană. Chiar dacă nu a fost neapărat ușor, eu 

îi sfătuiesc să aplice la acest program pe toți cei care se gândesc la 

această experiență. Chiar dacă sunteți nesiguri și temători, vă veți 

depăși zona de confort și la final veți avea mult mai multă încredere în 

voi! 

 

 

Mulțumesc ambelor universități pentru această experiență! 

Roxana Iacob 

 

 

 


