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ALEM Studenteninterview 
 
 
Numm  : Bianca  
 
Studiestad : München  
 
 
 
1. A wéi engem Joer/Semester bass du ?  

2.Joer, 3. Semester  

 

2. Firwat wollts du Medezin studéieren?  

Well ech Medezin spannend fannen an dat fir mech eng Méiglechkeet war fir méiglechst all 
Naturwëssenschaften éischt mol bäizebehalen an meng Kenntnisser ze erläuteren. Ausserdeem well ech 
iergendwann alles um Mënsch uwenden kennen an gewëss Krankheeten heelen.  

 

3. Vu wéi enger Sektioun bass du komm? Bass du gutt op d’Studium virbereet ginn?  

Vun enger C Sektioun a si wierklech gutt virbereet ginn och wann een natierlech vill bäiléiert am Studium 
wat een nach net gesinn huet.  

 

4. No wéi engen Critèren soll een denger Meenung no seng Unisstad eraussichen?  

Et muss een einfach kucken wat fir een selwer am beschten ass, ob een éischter an enger Groussstad well 
wunnen oder ob een éischter an enger klenger Stad well wunnen, wou een alles mam Vëlo erreeche kann. 
Eng ganz Réi aner Krittären sollen och nach a Betruecht gezu ginn. Suen spillen natierlech och eng Roll. 
München ass grad fir den Loyer net grad bëlleg an et kann een net all Weekend Heem fueren well et awer 
bësse wäit ewech ass vu Lëtzebuerg.  

 

5. Wéi hues du dir mat der Admissioun gedoen? (Nott, Examen d’admission, etc.)  
 

Ech hunn den TMS gemaach mee sinn mat menger 1.0 am Examen ugeholl ginn.  
 
6. Wat häss du deemools beim Choix, Umeldung oder Ufank kéinten besser mann an wat sinn Tipps 

déi du engem géings ginn? 

Ech war zimmlech spéit dru mat menger Entscheedung wou ech schlussendlech studéiere wéilt, dofir war et 
mat der Bewerbung iwwert “Hochschulstart” net ganz einfach, well ech bësse gestresst war. Ech hätt 
ausserdeem vill méi frei sollen ufänken eng Wunneng ze sichen. E gudden Tipp wier also frei genuch ufänken 
mat enger Wunneng an senger Unisstad ze sichen.  
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7. Wéi bass du mat denger Uni zefridden?  

Sinn zefridden mee et muss een wëssen dass d’Organisatioun heiansdo bëssen ustrengend ass, well de 
Stonneplang relativ spéit (1-2 Wochen virum Ufank vum Semester) verëffentlecht gëtt  an d’Tauschfristen och 
nëmmen 24 Stonnen daueren.  

 
8. Wéi ass et mat der Fräizäit?  

Also bis elo hunn ech genuch Fräizäit. Dat hänkt awer och e bëssen dovun of ob een sech vill Stress mam Léieren 
fir d’Uni mécht oder net mee et fënnt een ëmmer Zäit fir eppes mat Kolleegen ze ënnerhuelen. Ech mengen et 
gëtt réischt am 4. Semester méi stresseg well dann d’Physikum méi no ass.  

 
9. Wat war deng schlëmmsten Erfarung am Studium?  

Bis elo war dat schlëmmst vläicht de Stress virun engem spezifeschen Testat viru Chrëschtdag. Et muss een 
einfach fréi genuch ufänken mat léieren.  
 
 


