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Îmi voi incepe acest review narativ printr-o întrebare: Se merită să participi într-o mobilitate 

ERASMUS? Răspunsul este cât se poate de simplu: Da. Se merită să urmezi o mobilitate la Universität 

des Saarlandes? Răspunsul meu este: Depinde. Voi detalia în continuare de ce. 

În primul rând aș dori să fac o precizare in legătură cu locul și anume că toată universitatea in 

afară de Facultatea de Medicină se află in Saarbrucken, care este un oraș aproximativ de mărimea 

Timișoarei și unde poți participa la o serie de activități, party-uri și așa mai departe, dar dacă dorești să 

îți fie accesibilă facultatea, va trebui să te cazezi in Homburg, unde se află și Uniklinikum-ul care este un 

orășel de 40 000 de locuitori aflat la jumatate de oră cu trenul de Saarbrucken. Căminul unde am stat, 

Max-Kade, și unde sunt printre cele mai bune condiții din acest oraș se află la 10 minute de mers pe jos 

de campus, ceea ce îl face foarte convenabil pentru a merge la cursuri de dimineață. 

Comunitatea ERASMUS din Homburg nu este una mare, cei care vin in ERASMUS la Facultatea 

de Medicină au fost in jur de 30 de oameni iar majoritatea dintre aceștia au stat in același cămin cu 

mine, ba chiar pe același etaj, ceea ce a făcut să interacționăm foarte ușor și să creăm legături rapid. 

Am ajuns inițial cu o lună mai repede de începerea cursurilor, anume în Septembrie, cu scopul 

de a mă adapta la noua viață de cămin, la un nou mediu dintr-o țară străină, fiind o primă dată pentru 

mine dar pe deasupra de toate pentru a participa la cursul de germană oferit de universitatea gazdă 

deoarece aveam nevoie să îmi îmbunătățesc germana, deoarece am început să o invăț în timpul 

facultății și mai aveam nevoie de antrenament pentru a o perfecționa. Acolo am reușit să cunosc o serie 

de oameni faini, de peste tot, cu care incă țin legătură, fiind primii așa-ziși prieteni din schimbul de 

experiență, fiindcă restul de studenți ERASMUS nu erau incă veniți la acel moment. Odată ce au venit si 

restul de studenți, străini si germani, pe palier, viața s-a animat, și am început să petrecem timp 

împreună, fie in bucătaria comună, fie in spațiul comun de la parter, fie in drum spre Saarbrucken 

pentru a ieși in oraș. Deși nu am fost mulți cum este cazul în alte orașe mari din ERASMUS, a fost o 

atmosferă plăcută, aproape se poate numi de familie. Este adevărat ca ține si de noroc, felul de oameni 

pe care îi vei găsi, iar eu pot spune că am avut norocul și privilegiul să cunosc oameni faini, și din 

ERASMUS și germani (fapt ce mi-a infirmat o serie de prejudecăți față de ei), fiecare cu poveștile, 

ambițiile și obiceiurile lui. 

În ceea ce privește Uniklinikum-ul, aici a fost cel mai mare șoc, dar într-un sens bun, din 

experiență. Un campus mare care cuprinde clinici de toate specializările, marea majoritatea bine 

echipate și renovate, o experiență diferită față de spitalele din Timișoara. Este adevărat ca in restul 

orașelor din lista de ERASMUS din Germania sunt mai mari (de exemplu Kiel sau Frankfurt) dar și această 

clinică a fost totuși o surpriză plăcută. În ceea ce privește cursurile, am urmat Pediatrie, ORL, 

Oftalmologie, Neurologie și Nefrologie. La Pediatrie și Nefrologie am urmat doar cursurile, acestea fiind 



in al doilea semestru, iar la restul am avut și stagii in diferite forme. De exemplu la ORL trebuia să îți 

alegi tu și să programezi unde să mergi (fie in Ambulator sau la Ecografie de exemplu), la Neurologie a 

fost modelul clasic ca la noi, cu stagii săptămânale și la Oftamologie am avut ceea ce ei numesc 

Blockpraktikum, unde am făcut doar stagii timp de o săptămână, în fiecare zi. Pe scurt o experiență 

diferită, profesorii au fost foarte profesioniști și au reușit să creeze un mediu în care să pui întrebări 

confortabil iar la stagiu s-au comportat frumos și cu studenții străini. A luat ceva până m-am obișnuit cu 

terminologia medicală în germană și cu stilul lor diferit de învățat (examene cu grile cu răspuns unic, 

mult accent pe cazuri clinice și gândire clinică, iar de invățat puteai învăța de oriunde, neexistând o 

bibliografie unică pentru examen). În plus am avut norocul să efectuez și o practică pe terapie intensivă 

la Uniklinikum și am reușit să experimentez și modul lor de lucru din spital. 

Ca un ultim punct, aș dori să pun puțin accent și pe călătorit. Deși ERASMUS-ul a fost pe 

perioada de pandemie, în care restricțiile au afectat destul de puțin viața de zi cu zi (la facultate doar in 

ultima lună, anume Ianuarie, s-au trecut cursurile online, in rest stagiile au continuat cu prezență fizică), 

am reuși să călatoresc din plin. Saarland-ul, statul in care se află Homburg-ul, este in inima Europei. 

Practic erai la oră distanță de Luxembourg, Franța și orașe mari din Germania. Dacă mai mergeai puțin 

cu mașina puteai să ajungi și în Belgia ba chiar Olanda. Pot spune ca am profitat din plin de asta, 

mergând aproape săptămânal să vizitez cu grupul din ERASMUS, fie să îmi vizitez prietenii cu ERASMUS 

din alte orașe din Germania. În acest loc poți vizita cu adevărat Europa Centrală. 

Concluzionând, am creat legături noi, am cunoscut oameni foarte faini, am vizitat din plin și cel 

mai important din toate, mi-am ieșit din zona de comfort într-un mod foarte “brutal”. Am avut și 

momente grele din punct de vedere emoțional, așteptări năruite dar și cu aceste momente, care fac 

parte din viața fiecăruia, pot spune că a fost o experiență necesară în dezvoltarea mea ca persoană și ca 

om, recomandând astfel oricăruia să urmeze o experiență ERASMUS. 


