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Experiența mea ca student în cadrul mobilității Erasmus + a început în octombrie, anul 2020, in 

Homburg, Germania. Având în vedere că am absolvit Liceul Nikolas Lenau din Timișoara, secția 

germană, am ales să optez pentru un loc la Universität des Saarlandes.  



La Universitatea gazdă am fost primit într-un mod călduros de către tot 

personalul universității. În prima săptămâna am fost așteptat la 

universitate cu toate actele necesare și totodată am primit informațiile 

de care aveam nevoie cu privire la acomodare, orar, cursuri, examene 

și timp liber. Cazarea, pot spune, că a fost de nota 10. Am locuit la 

căminul din cadrul Universității, Max Kade Haus unde am fost primit cu 

căldura de către “Hausmeister”. Camerele au fost foarte spațioase și 

curate, eu am primit o cameră single, iar baia a fost la comun.  

Chiar dacă am ajuns în Homburg, în plină pandemie, pot spune că am 

trăit experiențe pe care nu le voi uita niciodată. Am cunoscut numeroși 

oameni din diferite țări și am avut ocazia să pot să învăț și să înțeleg 

tradițiile lor. Am legat prietenii cu alți studenți pe care i-am întâlnit 

acolo, prietenii care, din punctul meu de vedere, vor rămâne strâns 

legate și în viitor.  

Homburg este un orășel la 2 ore distanță de Strasbourg, Luxemburg și Heidelberg. Ca locație este 

extraordinar, poți ajunge cu trenul în câteva ore în majoritatea țărilor din vestul Europei. Din 

păcate, din cauza restricțiilor, eu nu am putut profita la maxim de acest avantaj, dar totuși am 

reușit să ajung în Franța, Strasbourg și Heidelberg măcar odată. Pentru cei care au vizitat, sau au 

studiat în alte regiuni din Germania, Saarland poate fi privit 
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dintr-o perspectivă puțin diferită, datorită influenței franceze. Pe mine personal, cel mai mult m-

a impresionat arta culinară a regiunii.  

Cât despre sistemul medical și educațional din care am făcut parte pentru o scurtă perioadă de 

timp, am ajuns la concluzia că a fost o experiență grea, dar benefica pentru dezvoltarea mea pe 

plan profesional.  

Din cauza pandemiei, toate cursurile și stagiile s-au făcut online, dar examenele au fost susținute 

fizic la universitate, în sistem grilă. Dificultatea examenelor a fost de nivel mediu spre greu, dar 

datorită profesorilor îndrumători și disponibilitatea suportului de curs, am reușit să închei 

sesiunea cu bine. Sistemul de predare pare la început destul de ciudat, dar m-am obișnuit repede. 

Eu unul, cred că cea mai mare provocare din procesul de învățare, a fost să țin pasul cu termenii 

medicali în limba germană. 

În concluzie, în doar 6 luni, în plină pandemie, cu toate restricțiile impuse, am reușit să îmi fac 

prieteni noi, să facem haz de necaz împreună, amintiri noi, experiențe de neuitat, dar am și 

avansat pe plan personal și nu în ultimul rând și cel mai important pe plan profesional. În viitor, 

dacă voi mai avea ocazia, cu siguranță voi mai opta pentru o mobilitate Erasmus+.  
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