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Experienta mea ERASMUS a inceput la 1 octombrie 2017, cand am pornit din aeroportul 

Timisoara spre orasul Kiel din Germania, unde aveam sa imi petrec urmatoarele 5 luni de 

studentie. Desi Kiel nu este un oras foarte mare, avand o populatie de aproape 250 000 de 

locuitori, pot spune ca acolo am trait experiente unice. Sceptic putin la inceput am ajuns in 

camera de camin unde am intalnit oameni prietenosi, dornici sa ma ajute cu acomodarea. Desi, 

initial a fost putin mai greu, am reusit sa ma obisnuiesc cu mersul lucrurilor si am intrat in ritmul 

normal.  

 

Universitatea din Kiel este o universitate de renume, fondata in anul 1665, unde studiaza astazi 

aproximativ 26 000 de studenti la cele 8 facultati. Faptul ca am avut ocazia sa studiez acolo ma 



face sa ma consider un student norocos, deoarece am invatat extrem de multe lucruri noi am 

trecut peste provocari peste care nici nu imi imaginam ca pot, singur sau ajutat de prieteni. 

Aceasta mobilitate mi-a oferit sansa de a cunoste oameni noi din alte colturi ale lumii plecand 

din India, Pakistan sau Vietnam si pana in America de Sud sau Canada. Fiind atat de apropiati si 

datorita faptului ca am petrect destul de mult timp impreuna, am schimbat impresii si am invatat 

astfel cate ceva din cultura altor tarii.  

 

De asemenea in cadrul Univerasitatii din Kiel au fost organizate seri sociale studentesti pentru a 

ne apropia unul de celalalt si a ne integra cat mai repede in cadrul european. Cursurile facultatii 

au fost interesante si interactive si desi nu se facea prezenta, foarte multi studenti erau captivati, 

fiind prezenti aproape de fiecare data sa puna intrebari suplimentare care sa ii ajute pentru studiul 

de acasa.  

La fiecare curs profesorul, dupa explicatiile teoretice, aducea intodeauna pacienti pentru a ne fixa 

astfel teoria. Stagiile ne-au oferit sansa sa practicam ceea ce ne-a fost explicat in prealabil la 

curs. 

Dupa parerea mea, unul dintre cele mai interesante proiecte organizate de catre Universitate a 

fost cel in care oferea sansa unui student strain sa isi petreaca sarbatorile de craciun alaturi de o 

familie nemteasca. Am invatat astfel traditiile germane de craciun si am mancat mancarea 

traditionala preparata in casa lor. A fost o experienta de neuitat, de aceea legatura cu familia 

germana alaturi de care am petrecut craciunul nu s-a pierdut, iar anul acesta au petrecut 

concediul in Romania. 



  

 

Consider ca din aceasta mobilitate erasmus am castigat extrem de mult. Am reusit sa imi 

imbunatatesc vorbirea in limba germana, am legat prietenii cu oameni noi din alte tari, dar am si 

vazut un alt stil de predare la care am reusit sa ma adaptez si care, consider ca mi-a adus multe 

beneficii. 
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