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Experiența foarte frumoasă și totodată plină de încercări trăită la Universitatea Goethe din
Frankfurt în anul V, m-a determinat să îmi doresc să mai rămân un semestru și să îmi
continui procesul de învățare și în primul semestru al anului VI tot la Frankfurt. Nu eram
pregătită să îmi iau rămas-bun de la orașul, care acum îmi este cea de-a doua casă și
totodată simțeam că deabia după doua semestre învățasem cu adevărat cum să fac față
tuturor provocărilor atât în ceea ce privește modul de învățare, cât și din punct de vedere
al provocărilor administrative. Pentru mine, provocările administrative au constat în
principal în alegerea materiilor, deoarece semestrele studenților de la Frankfurt sunt diferit
împărțite decât cele din România, ceea ce a fost și de așteptat, dar dificultatea a fost
reprezentată de faptul că materiile sunt împărțite în blocuri, fiecare bloc fiind aferent unui
anumit semestru. Acest lucru înseamnă că într-un semestru se pot face doar materiile din
blocul respectiv, iar aceste blocuri conțin materii care au strânsă legătură între ele, de cele
mai multe ori fiind materii ce se ocupă cu patologia organelor din aceeași regiune a
corpului.
Ați putea crede că este foarte greu să te afli pe timpul pandemiei într-o țară străină, singur
în apartamentul sau camera de cămin, dar programul zilnic de la facultate cu stagii onsite și cursuri online m-au ținut mereu ocupată. Unul din principalele motive pentru care
mi-am dorit foarte mult să continui studiul la Universitatea Goethe a fost faptul că stagiile
au avut loc în spital, am avut contact cu pacienții și am avut voie să ne îndeplinim
responsabilitățile de student, care constau în luarea de sânge, realizarea individuală de

ecocardiogramă și ecografie, asistarea la operații ca mâna a II-a sau a III-a și multe alte
îndatoriri.
Ceea ce a fost diferit în anul VI față de prima mea experiență Erasmus din anul V este că
în primul an, adaptarea la o țară necunoscută, la o facultate străină și la noi moduri de
predare și învățare a necesitat timp, pe care a trebuit să îl acord cu răbdare și perseverență
pentru că sunt foarte multe mici obstacole de depășit de-a lungul drumului, dar cu cât
am petrecut mai mult timp în țara și universitatea gazdă, cu atât totul a devenit mai ușor
și mai natural și tocmai de aceea, sfatul meu este optarea pentru o bursă cu durata unui
an întreg.
Sper că experiența mea să te fi ajutat să înțelegi poate puțin mai bine ce înseamnă și ce
presupune o bursă Erasmus în străinătate și să te fi încurajat să faci și tu pasul spre o
aventură de neuitat.

Ariana BARMAYOUN

