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ALEM Studenteninterview 
 

Numm  : Charel  

Studiestad : Heidelberg   

  

1. A wéi engem Joer/Semester bass du ?   

3.Joer,5. Semester  

  

2. Firwat wollts du Medezin studéieren?   

Duerch mäin Engagement beim CGDIS hat ech well vill Kontakt mat medezinesche Beruffer. 
Ausserdeem fannen ech et faszinant ewéi komplex de mënschleche Kierper ass.   

  

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

Sektioun C. Virun allem an der Bio, Chimie a Physik ass ee mat dem Programm am Lycée gutt 
virbereet, an huet schonns vill Basiswësse par Rapport zu den däitsche Komilitonen.   

  

4. No wéi enge Critère soll een denger Meenung no seng Unisstad eraussichen?   

Virun allem no der Stad. Et ass wichteg, dass ee sech an sengem Studium wuelfillt an do spillt d’Stad 
a mengen Aan déi gréissten Roll. Iwwerleet iech gutt, a wéi engem Land, weit oder no vu 
Lëtzebuerg, mat Leit wou der schonns kennt oder komplett eleng, no bei der Natur oder léiwer an 
enger Groussstad, der well studéieren.   

  

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

Ech hu ganz vill Zäit am Internet verbruecht mat liesen a mech informéieren. Et ass wichteg dass 
dir verstitt wéi d’Platze verdeelt ginn, a wou dir déi gréisste Chance hutt, eng Studieplaz ze 
ergatteren. Ech hat wéinst dem TMS de Choix, an hunn dunn eng Tabell gemaach mat verschiddene 
Faktoren wei: Admissiounskrittären, Sécherheet fir ugeholl ze ginn par Rapport zu de Resultater vu 
leschtem Joer, Modellstudiegang/Regelstudiegang, Zefriddenheet mat der Stad.   
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6. Wat häss du deemools beim Choix, Umeldung oder Ufank kéinten besser maachen an wat 
sinn Tipps déi du engem géings ginn?  

Sech mat Zäiten alles ukucken. Ech hu réischt am Summer no 1iere gemierkt, dass ech awer well 
Medezin studéieren, a well ech mech just fir eppes ugemellt hat, war et dunn ze spéit. Mellt iech 
fir sou vill wéi méiglech, op sou vill méigleche Platzen un, fir dono de Choix dierfen ze hunn. A 
verpasst net Iech fir den MedAT unzemellen! (TMS a MedAT Umellung ass immens frei am Joer!)  

  

7. Wéi bass du mat denger Uni zefridden?   

Ganz gutt, se gëtt hirem Ruff gerecht a bereet dech gutt op den 1. Staatsexamen fir.   

  

8. Wéi ass et mat der Fräizäit?   

Wéineg, mee awer akzeptabel. An der Vorklinik ass Stress mengen ech net ze evitéieren, an awer 
hunn ech nach genuch Zäit, fir niewebäi Sport ze maachen a mech an aneren Associatiounen ze 
engagéieren. Et alles eng Saach vun der Organisatioun an dem Wëllen.   

  

9. Wat war deng schlëmmsten Erfarung am Studium?   

No der Erstiwoche direkt an d’kaalt Waasser gezappt ze ginn, an mussen vun 0 op 100 direkt fir di 
1. Klausur ze léieren.   

  

10. Wat huet dir besonnesch gutt gefall bis lo?  Wat war bis elo déi markantsten Erfarung am 
Studium?  

1.Semester „Präppen“ an d’Medis natierlech! #NurLiebe   

  

11. Sinn deng Virstellungen vum Studium erfëllt bis elo?  

Jo!  

  

12. Hues du scho Stagen gemaach? Géings du se éischter zu Lëtzebuerg maachen oder net?   

Ech hunn mäi ganzt Pflegepraktikum (3 Méint) zu Lëtzebuerg gemaach. Dat kann ech 
de Léit empfeelen, well se zu Lëtzebuerg ganz fein mat de Studente sinn, a wann s du 
Interessi an Engagement weis, si dech och relativ vill maache loossen, an si der och vill 
weisen.   


