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Raport narativ Erasmus+ 
 

Mă numesc Anastasia Racovițan și sunt studentă în 

anul V la Universitatea de Medicină și Farmacie “Victor 

Babeș” Timișoara, specializarea Medicină Generală. În 

primul semestru al anului universitar 2021-2022 am studiat 

la Universitatea Ludwig-Maximilian din München, 

Germania, beneficiind de bursă Erasmus+. 

Pe perioada înscrierii la facultate au fost necesare 

multe documente, iar prin intermediul platformei online a 

universității gazdă, totul a decurs fără probleme.  

Am ajuns în München la începutul lunii octombrie, 

cu o săptămână înainte de începerea cursurilor. Un avantaj 

este faptul că se ajunge repede cu avionul, fie la aeroportul 

din München, fie în Memmigen, care nu este foarte 

departe. În această perioadă am putut să mă acomodez la 

noul mod de viață. Am stat la cămin, singură în cameră, am 

avut propria baie, iar bucătăria am împarțit-o cu alte nouă 

persoane. Era un cămin foarte modern, curat, cu camere 

spațioase și foarte aproape de un parc superb. 

 

 

În timpul liber, am reușit să explorez orașul și fiind un 

oraș mare, se găsește tot timpul ceva de vizitat. Sunt foarte 

multe parcuri frumoase, muzee și castele deosebite. Un alt 

avantaj a fost transportul în comun, cu care am reușit să mă 

deplasez ușor oriunde am avut nevoie.  

În ceea ce privește facultatea, am fost plăcut surprinsă 

de modul de organizare. Toate informațiile necesare (orar, 

noutăți, date examene) le găseam pe site-ul campusului. 

Deoarece era totul diferit față de organizarea de acasă, am 

întampinat unele dificultăți la sosire. La început nu am avut 

toate materiile alese trecute în orar, dar am solicitat ajutorul 
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coordonatorilor și problema a fost rezolvată repede. În 

general toate cadrele didactice au fost înțelegătoare cu 

mine și au fost dispuse să repete când nu înțelegeam 

ceva. Am fost tratată cu mult respect și fără urmă de 

superioritate, ca și cum noi studenții am fi fost egalii 

lor, lucru pe care l-am apreciat foarte mult.  

Din cauza pandemiei, participarea la stagii era 

condiționată. Era necesar ca fiecare student să fie 

vaccinat și să prezinte în fiecare săptămână un test PCR 

negativ, acesta fiind pus la dispoziție gratuit în cadrul 

spitalelor universitare. Cu toate acestea, stagiile s-au 

ținut doar onsite, astfel că am avut multe ocazii de a 

interacționa cu pacienții. Am avut de asemenea ocazia de a participa la operații interesante și de 

a face cursuri gratuite de laparoscopie.  

Mai merită menționat faptul că examenele sunt pe tabletă, iar de cele mai multe ori se 

susțin examene la 2-3 materii in aceeași zi. La început poate fi puțin complicat acest mod de 

învățat, dar am avut norocul să am colegi foarte drăguți care m-au ajutat de fiecare data cu 

sfaturi. În plus, aveam pe site-ul facultății, pe langă prezentările powerpoint ale cursurilor, și 

podcasturi înregistrate ale acestora. Pot spune că acest lucru m-a ajutat enorm în sesiune, fiind 

util mai ales pentru cei care nu stăpânesc bine limba germană.  

Chiar daca nivelul meu germană este C2, am avut nevoie de un timp de acomodare. 

Privind înapoi, consider că am evoluat foarte mult in această perioadă, deoarece am avut ocazia 

să îmi îmbunătățesc atât vocabularul medical cât și să 

exersez vorbirea de zi cu zi. 

Pentru că fiecare experiență are și părți negative, 

pot spune că la început mi-a fost destul de dificil să mă 

acomodez la acel stil de viață. Am întălnit mulți oameni 

reci, distanți, de aceea legarea de prietenii nu a fost 

foarte ușoară.  

Un alt aspect care nu mi-a plăcut a fost faptul că 

toate evenimentele de bun-venit ale facultății au avut loc 

online, astfel că nu am avut oportunitatea de a întâlni 

ceilalți studenți participanți ai programului Erasmus. Cred 

că acest lucru ar fi fost foarte important pentru început, 

mai ales pentru că nu e ușor să fii singur într-o țară 

necunoscută. 
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Consider că această experiență a fost una benefică pentru mine, care m-a maturizat foarte 

mult într-un timp scurt. Am învățat să mă descurc pe cont propriu, să am mai multă încredere în 

mine și să gestionez situațiile stresante cu mai multă răbdare. Cred că experiența Erasmus nu se 

poate compara cu nimic altceva și sunt foarte recunoscătoare că am avut șansă să particip la 

acest program. 

 

Mulțumesc din suflet ambelor universități pentru această experientă! 

 

 


