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Mobilitatea Erasmus+ in Germania, a fost un asa zis “must have” pentru mine deoarece sunt 

absolvent al unei scoli germane, unde am studiat aceasta limba timp de doisprezece ani, in 

toate detaliile ei. Mi-am dorit foarte mult sa vad cu ochii mei cum se studiaza medicina si 

cum se desfasoara meseria de medic in aceasta tara, evident datorita unei posibile dorinte de a 

emigra direct dupa finalizarea studiilor. In acest sens, pot spune ca experienta aceasta mi-a 

conturat unele avantaje si dezavantaje, atat cat s-a putut avand in vedere contextul 

epidemiologic actual. 

Voi incepe prin a ma referi la unele aspecte legate de procesul didactic si acomodare. Spre 

deosebire de Romania, procesul didactic se desfasoara mult mai rapid, se pune accentul pe 

baze foarte mult, nu pe detalii, in asa fel incat in decurs de 5 ani, partea teoretica a acestui 

studiu sa fie finalizata, anul VI ramanand exclusiv pentru practica. Tot procesul didactic se 

desfasoara exclusiv in limba germana. Avand in vedere pandemia, toate cursurile si stagiile s-

au desfasurat online dar nu live, ci materialul era incarcat pe o platforma in intregime de la 

inceputul semestrului, in asa fel incat fiecare sa parcurga materia in ritmul sau. Mie personal 

mi-a fost mai greu sub aceasta forma. Chiar daca procesul didactic s-a desfasurat online, 

examenele au fost organizate on-site sub forma de teste tip grila. Din perspectiva acomodarii 

la viata de zi cu zi, pot spune ca nu am avut probleme. Facultatea de medicina nu se afla in 

Saarbrücken, aceasta este localizata in Homburg, un oras mic aflat la cam treizeci de km 

distanta, unde am si locuit pe toata perioada mobilitatii. Am fost cazat la camin, am avut 

camera mea personala, echipata cu toate cele necesare, mai putin baie si bucatarie, aceastea 

erau situate pe hol si se foloseau la comun. Caminul era situat foarte aproape de campusul 

universitar, astfel incat nu am fost nevoit sa folosesc mijloace de transport in comun.  

Homburg-ul nu era tare special, mai ales pe timp de pandemie, nu erau tare multe lucruri de 

facut. Ce il avantaja, era ca nu era un oras scump si pozitia lui geografica, prin faptul ca era 

situat foarte aproape de Franta, Elvetia, Belgia, Luxembourg. Dintre acestea, doar in Franta 

am ajuns  (tot datorita pandemiei). Saarbrücken insa, este un oras mai mare, foarte frumos, 

plin de oameni tineri si de locuri interesante ( baruri, restaurante etc).  

Dezavantajul major al acestei experiente a fost contextul pandemic, deoarece totul a fost 

foarte restrictionat si nu am prea putut sa ma bucur de atractiile locale, doar pentru un timp 

foarte scurt, la inceputul mobilitatii. Nu am participat la stagii, cursuri, practici on-site, desi 

mi-as fi dorit foarte mult. As putea spune ca unul din putinele avantaje ale acestei experiente 

a fost ca mi-am mai imbunatatit cunostiintele de limba germana. In rest, imi e tare greu sa 

gasesc altele. 



In concluzie, avand in vedere contextul in care am plecat la drum in aceasta experienta si ca 

nu am reusit sa vad si sa fac ceea ce aveam in plan inainte de mobilitate, pot spune cu parere 

de rau ca nu a fost o experienta memorabila, ca nu am legat prietenii, ca nu m-am intors cu 

prea multe lucruri noi invatate si ca dorinta mea de a locui in aceasta tara in viitor s-a 

diminuat semnificativ. Sper ca viitorii participanti sa nu aiba parte niciodata de o astfel de 

experienta Erasmus.  

 

















 

  


