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

5. Joer, 9. Semester 

 

2. Firwat wollts du Medezin studéieren?  

Aus e puer Grënn:  

- De mënschleche Kierper mat senge Funktiounen huet mech immens faszinéiert 
- Ech hëllefe gäre Leit, dat hunn ech beim Benevolat op der Ambulanz festgestallt 

 

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

Sektioun C. Virun allem déi éischt Joer waren mat enger C relativ einfach well villes eng Widderhuelung vun 
2e an 1ere war. No den éischten 2 Joren huet een dann allerdéngs vill nei Fächer. Mee eng C gëtt engem eng 
gutt Basis fir den Ufank. 

 

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

Natierlech well een op eng Uni déi e gudde Ruff huet. Op der anerer Säit muss een sech d’Fro stellen, ob een 
léiwer an enger gréisser oder méi klenger Staat wunnt, eng grouss Fakultéit well oder léiwer eng kleng 
Fakultéit. Och ass et wichteg, dass een sech an der Staat wuelfillt (gëtt et vill Studenteliewen, Sportsugebot, 
Caféen etc. ) Ech perséinlech wollt an eng kleng Staat mat enger renomméierter Uni, déi trotzdeem en 
bléiend Studenteliewen huet.  

 

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

Mäin NC fir Däitschland war net sou gutt (1,7). Dofir war ech net op Anhieb an Däitschland erakomm. Dofir 
sinn ech dat éischt Joer op d‘Uni.lu gaangen an am 2te Joer an Däitschland weider. D‘Admissioun op der 
Uni.lu war ganz liicht an ouni Problemer.  
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6. Wat häss du deemools beim Choix, Umeldung oder Ufank kéinten besser mann an wat sinn Tipps 
déi du engem géings ginn? 

Sech frei genuch ukucken wei d‘Auswahlkonditiounen vun den eenzele Unie sinn, wei héich ass wou den NC, 
ginn et soss Krittären wei den TMS ? Och fir den TMS selwer mat Zäiten sech umellen a besser léieren. Dann 
nach net just Elite Unien uginn beim Choix vun den Stied bei Hochschulstart.  

 
7. Wéi bass du mat denger Uni zefridden?  

D‘Uni Würzburg ass super, eng gutt Léier, motivéiert a gutt Dozenten. Ech sinn hei immens zefridden.  

 
8. Wéi ass et mat der Fräizäit? 

Ganz onproblematesch! Ausser de Mount virun den Examen hunn ech quasi souvill Fräizäit wéi all anere 
Student och.  

 
9. Wat war deng schlëmmsten Erfarung am Studium?  

Schwéier ze soen, d'Examenszäit ass ëmmer stresseg mee sou richteg schlëmm war et nach ni. Den 1. 
Staatsexamen war mol vun der Opreegung dat schlëmmst.  

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

Studium? 
 

Den Präpkurs war an der Virklinik mat Ofstand de beschte Kuer. D’Atmosphäre hei kann een einfach net 
beschreiwen! Mee och d’Stagen déi een spéider an der Klinik maachen muss waren ëmmer en Highlight.  

 
11. Sinn deng Virstellungen vum Studium erfëllt bis elo? 
 

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

Ech hunn well vill Stagen gemaach, deels zu Lëtzebuerg, deels am Ausland. Ech well och lo keen Land 
befirzugen. A béide Länner waren d’Stagen gutt an et gouf Vir- an Nodeeler. Allgemeng géif ech uroden net 
an eng Uniklinik ze goen, do gesäit een am mannsten a dierf am mannste maache. Leiwer an en 
Maximalversorger goen, wat Lehrkrankenhaus ass, do ass d’Motivatioun méi grouss de Studenten eppes 
bäizebréngen an et ass een net een vun lauter Studenten, wou et de Leit dann egal ass op’s du eppes gesäis 
oder net.  

 

 

 


