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Oriunde te duci, locurile pe care le vizitezi devin, într-un fel, o parte din tine. Te modifcă
într-atât, încât la un moment dat tu, cel de altădată, devii doar un alter-ego, un necunoscut. Cu
toate că am luat parte încă din anul II de facultate la diferite schimburi de experiență, pot spune
cu mâna pe inimă că programul Erasmus din München m-a făcut să privesc lumea într-un mod
cu totul diferit decât înainte.
Am optat pentru Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) datorită prestigiului
universității și a faptului că se află într-un oraș sigur, dar totodată foarte dinamic din punct de
vedere economic și tehnologic. Ceea ce nu știam este că nu toată lumea prinde loc la cămin
(camerele se alocă în urma unei trageri la sorți în august), iar găsirea unei locuințe este o
adevărată aventură. Sau, mai bine spus, ca un van Gogh la o licitație de la Christie’s, în care stai
cu sufletul la gură să vezi dacă nu cumva licitează cineva mai mult și pentru o perioadă mai
lungă. Cred că nu aș fi știut să apreciez atât de mult faptul că am reușit să studiez acolo un an
întreg dacă nu ar fi fost acest mic hop la început.
LMU ajută foarte mult studenții străini prin diferite programe, fiecare cu scopul de a-i
integra pe cei nou-veniți și a le face șederea mult mai plăcută. Astfel, am primit o persoană de
contact cu care m-am împrietenit și care venea mereu cu câte o soluție la toate problemele pe
care le-am întâmpinat pe parcurs.
Studenții din ani mai mari au organizat în fiecare săptămână sesiuni de pregătire pentru a
ne ajuta să ne pregătim pentru examenele practice. Acestea sunt nu de puține ori o provocare
deoarece studenții trebuie să examineze pacienți „standardizați”. Aceștia sunt pacienți care au
fost consultați de nenumărate ori pentru o anumită patologie și deja știu exact pașii pe care un
doctor ar trebui să îi urmeze atunci când îi consultă. Ei au la unele examene dreptul să acorde un
calificativ studentului, împreună cu profesorii catedrei. Cu toate că vorbesc limba germană de
mică, probele practice au necesitat o pregătire serioasă, deoarece studenții trebuie să se exprime
în termeni populari pentru ca totul să fie pe înțelesul pacienților. În plus, trebuie să își exerseze
capacitatea de empatie pentru cel în suferință, dar și echilibrul dintre fermitate și căldură
sufletească atunci când trebuie să transmită o veste proastă. Pentru exercitiu se organizează
seminarii speciale în cadrul diferitelor module (seminare de „Breaking bad news” sau
„Patientenorientierte Kommunikation”).
Pe lângă dupa-amiezile petrecute la bibliotecă am încercat să merg și în excursiile
organizate de asociația studențească MESA. Cei care sunt voluntari sunt în mare parte foști
bursieri Erasmus care organizează excursii și diverse evenimente care au ca scop de a
familiariza studenții străini cu tradițiile bavareze, dar și de a facilita schimbul de idei într-un
cadru multicultural. Astfel am legat prietenii cu studenții din multe țări europene și nu numai.
Mergând un an cu Erasmus, am reușit să redescopăr medicina și să devin mult mai atentă
la detalii atât în ceea ce privește studiul, cat si la oamenii cu care interacționez. Am mai

descoperit și un curaj de care nu eram conștientă înainte și care m-a ajutat de fiecare dată să fac
fața provocărilor.
Sunt foarte recunoscătoare tuturor celor care au făcut posibil ca acest schimb de
experiență să se desfășoare într-un mod optim. Le doresc mult succes tuturor celor care aleg să
iasă din zona de confort și să opteze pentru un schimb de experiență la o altă facultate.

