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Mă numesc Mușa Alexandra Ioana, studentă în anul V de studii la Facultatea de 

Medicină în cadrul Universității de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara și am 

fost beneficiara unei burse de plasament Erasmus+ la spitalul KJF Klinik St. Elisabeth 

Neuburg an der Donau în perioada iulie- septembrie 2021. 

Anul trecut am rămas profund impresionată de experiența din Neuburg, motiv pentru 

care am ales ca vara aceasta să o petrec din nou in Germania, la spitalul KJF Klinik St. 

Elisabeth . 

 

 



  

Orașul 
 Neuburg an der Donau este un oraș liniștit din Bavaria Superioară, landul Bavaria, Germania, 

cu o populație de aproximativ 30.000 locuitori. Chiar dacă este un oraș destul de mic, 

Neuburg oferă multe modalități de petrecere a timpului liber si socializare. 

 

 

                  
 
Cazarea  

  Am fost cazati câte 2 studenti/cameră la ÄrzteHaus, căminul din incinta spitalului, ceea ce a 

fost un mare avantaj pentru noi, pentru că ne era foarte ușor să ajungem la spital într-un timp 

foarte scurt. 

Condițiile din cămin au fost foarte bune, am avut cameră cu baie proprie, mini bucătarie și 

balcon, de asemena am beneficiat de curațenie săptămânală, oferită din partea lor. 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Oberbayern
https://ro.wikipedia.org/wiki/Landurile_Germaniei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bavaria
https://ro.wikipedia.org/wiki/Germania


Perioada de practică 

 

  In total 60 de zile iar programul la spital a fost de luni- vineri.  

  O zi la spital începe în jurul orei 7:30 și se termină în jurul orei 16:00,  in functie de sectie, 

cu o pauză de prânz. Dimineața au loc ședințele matinale unde se discută pacienții de pe 

sectie. După aceea urmează recoltările de sânge, care pot fi efectuate de către studenți și 

investigațiile ecografice(medicină internă)/operațiile(chirurgie). Ca și student ai libertatea 

deplină să fii prezent la orice fel de intervenții și chiar să participi activ la acestea. De 

asemenea ești încurajat să faci rotație între secția propriu zisă, laboratoarele de intervenție și 

cabinetele de internare. După-masa de obicei se începe cu completarea fișelor de observație și 

a scrisorilor medicale. De asemenea, inaintea mesei de pranz mai are loc o sedinta pe sectie , 

unde se discută evolutia si managementul pacienților de pe secția respectivă, dar și a celor de 

la unitatea de primiri urgențe. 

  Atât directorul spitalului cât și personalul din spital au fost foarte prietenoși și dornici să ne 

ajute si să ne răspundă mereu la intrebări. 

  Mi-a plăcut foarte mult faptul că am avut libertatea de a alege specializările pe care am dorit 

să facem practica, așa că mi-am ales chirurgie generală, ginecologie , pediatrie, neonatologie 

și anestezie și terapie intensivă.  

  De asemena ,această practică de vară în Germania mi-a oferit posibilitatea sa experimentez 

și o altă perspectivă de abordare a cunoștințelor teoretice și practice învățate la facultate. Am 

avut oportunitatea să înțeleg cum funcționează sistemul medical din Germania și cum să imi 

structurez o gândire cât mai logica asupra unui caz. 

 

  

   
 

 

  
 
 
 
 
 



Timp liber 

 
  Timpul liber mi l-am petrecut vizitând multiple orașe din Germania, dar și din afară, precum: 

Berlin, Ingolstadt, München, Augsburg, Regensburg, Nürnberg, Würzburg, Ulm, Frankfurt am 
Main, Heidelberg (Germania) , Innsbruck, Salzburg ( Austria) 
 

             
 
     Ingolstadt 
 
 
    

                 
  Skyline Park, Germania      Rezidenzmuseum München 



 
Rossfeldpanoramstrasse, Germania 

      
 
   Königsee , Germania    Olpererhütte, Tirol, Austria 
 
 
 



                     
Hintertux Glacier, 3250m Austria 
 
 
 
 
 
 
 

 
Berlin 



      
 
Berlin    Frankfurt am Main 
 
 
 
 

     
 
 
Nürnberg, Germania 
 
 



 
 
 
Concluzii 

 

 Pentru mine experiența ERASMUS+ a fost un mod de a ieși din zona mea de confort și de a-

mi depăși limitele. Am învățat să mă adaptez la fel și fel de situații și mi-am îmbogățit foarte 

mult cunoștintele pe plan profesional dar și pe plan cultural. ERASMUS+ este mai mult decât 

o experiență academică. Este o posibilitate de a privi lumea cu alți ochi și de a cunoaște cu 

adevărat cultura din care faci parte timp de 2 luni dar și mai important de a învinge 

stereotipurile. Am plecat în Germania cu gândul ca oamenii sunt reci și neprietenoși, însă am 

cunoscut acolo exact opusul. Oamenii sunt vorbăreți, drăguți și respectuoși. Sunt entuziaști în 

predare și curioși în legătură cu obiceiurile și cultura noastră. Eu recomand oricui această 

experiență.  

 
 
 

  


