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ALEM Studenteninterview 
 
 
Numm  :  Kathleen  
 
Studiestad :  Bréissel (UCL) 
 
 
 
1. A wéi engem Joer/Semester bass du ?  

Ech sinn am 2. Joer. 

 

2. Firwat wollts du Medezin studéieren?  

Ech wollt Medezin studéieren säitdeem ech kleng war mee deemools hat ech net wierklech ee konkrete 
Grond firwat. Wat mir d’Motivatioun ginn huet et schlussendlech aus Iwwerzeegung ze studéieren war, als 
ee Familljenmitglied vun mir krank ginn ass an ech nokucke misst wéi verschidden Dokteren einfach eis 
Famill enttäuscht hunn duerch Inkompetenz an/oder Onwëssen. Ech wëll perséinlech vill Feeler déi déi 
Dokteren gemaach hunn net maachen an vläicht mengen spéideren Patienten vill Leed erspueren. 

 

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

Ech war am Lycée op enger C Sektioun um Classique. Ech hu perséinlech fonnt dass ech ganz gutt op mäin 
Studium virbereet gouf, vue que dass mäin éischt Joer op der Uni.lu fir mech wéi eng Fortsetzung vun 
mengem Premièresprogramm war. 

 

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

Ech fannen et misst een eng Unisstad eraussichen andeems een fir d’éischt emol kuckt op déi Aart a Weise 
wéi d’Uni hire Programm opbaut also ob een zum Beispill bei engem Fach eventuell duerchgefall wär wat do 
geschéien géif (ganzt Joer widderhuelen, nëmmen dat Fach nohuelen, wéi Noexamen sinn, etc.). En plus, 
fannen ech et immens wichteg erauszefannen wéi Examen verlafen an wéi vill Choix een an deenen 
verschiddenen Secteuren huet. Et sollt een zumindest net nëmmen drop kucken ob een déi Unisstad flott 
fënnt mee och sech domat auserneesetzen ob den System den do ugebueden gëtt bei een passt oder net. 

 

5. Wéi hues du dir mat der Admissioun gedoen? (Nott, Examen d’admission, etc.)  
 
Ech hunn mäin éischt Joer op der Uni.lu gemaach an hunn do net missen den Examen d’admission schreiwen. 
Kommunikatioun tëschent deenen 2 Unien war einfach an hunn all meng Dokumenter rechtzäiteg kritt. Wat 
een net vergiessen muss wann een op Bréissel oder an Belsch am allgemengen wëll ass, dass een eng 
équivalence beim CEDIES froen muss fir den Lëtzebuerger Diplom. Soss hat ech wéineg bis keng Problemer 
bei der Admissioun. 
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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? 

Ech hätt mech besser informéieren sollen wat den Studium an der Belsch ugeet an wat fir een System déi 
do hunn, well ech sinn en bëssen blann an déi Affäre erageroden. D'Reputatioun vun der UCL war ganz gutt 
vun deenen Leit an mengem Ëmfeld, mee ech hätt léiwer sollen op d’Leit zougoen sollen déi op där Uni 
tatsächlech sinn. 

Wann een op d’UCL well goen dann muss een sech schonn direkt am Ufank um Rimm rappen, well et gëtt 
am éischten Semester keng Vakanz virun der Chrëschtvakanz wou een eventuell Kueren nohuelen kann an 
Kueren accumuléieren sech no enger Zäit. Dat hunn ech perséinlech déi ganzen Zäit schleefen gelooss an 
gouf dann am Januar béis iwwerrascht. 

 
7. Wéi bass du mat denger Uni zefridden?  

Ech sinn perséinlech iwwerhaapt net mat menger Uni zefridden an fannen se léisst ee richteg am Stach. 
Wann ee mat eppes net zefridden ass, kann ee sech un d’Déléguéen wenden mee déi schreiwen och 
nëmmen eng Email an dann kennt meeschtens d’Äntwert dass een dorun näischt änneren kann/well. Mir 
hunn Proffen déi carrement am Examen Moyennen vun 6 erbäizauberen, well se einfach onfair Froen stellen 
an erwaarden, dass een de Kuer vu 500 Säiten einfach auswenneg weess. Ech hunn perséinlech einfach dat 
Gefill dass een nëmmen iwwerflächlech ënnerstëtzt gëtt an awer wann een wierklech Schwieregkeeten huet 
engem gesot gëtt dass de selwer Eens solls ginn.  

 
8. Wéi ass et mat der Fräizäit?  

Ech sinn éierlech wann’s de op UCL gees dann kanns de denger Fräizäit Äddi soen. Du hues bal iwwerhaapt 
keng Vakanz an den Semesteren an déi Vakanz tëschent de Semester muss de och komplett dofir benotzen 
fir ze léieren.  Proffen maachen zum Schluss och ëmmer gären Question-Réponse Sessiounen an dat ass 
dann och déi lescht Méiglechkeet eng Äntwert ze kréien op deng Froen déi net éiweg brauch fir beäntwert 
ze ginn, well verschidde Proffen net reegelméisseg hir E-Mailen kucken. Dann den éischten Examen vun mir 
ass normalerweis em den 6. Januar. Du hues also all Interêt deng Matière schonn virun der Vakanz verstanen 
ze hunn well du hues manner wéi een Mount fir alles ze widderhuelen. An der Examenszäit ufänken ze 
léieren ass och net gutt, well du hues all puer Deeg Examen an 1 Dag geet bei wäitem net duer déi Quantitéit 
un Matière ze widderhuelen. Du muss also am Semester dech um Rimm rappen an dann am Dezember 
Vollgas ginn. 

No den Examen hues de dann 1 Woch fir dech ze erhuelen dann geet et rëm lass. Wéinstens huet een am 
Summersemester 2 Wochen fir Ouschteren frei. D’Examen verlafen meeschtens am Juni an sinn ufanks Juli 
fäerdeg. An dann kennt Summervakanz wou’s de trotzdeem net wierklech frei hues well wann’s de een Fach 
eventuell net gepackt hues egal an wéi engem Semester, d’Noexamen sinn all am August. Fir eng Vakanz ze 
buchen bleift do oft net vill Choix, well du weess normalerweis net wéini se konkret sinn well Datumer am 
Juli verëffentlecht ginn.  

Alles an allem huet een keng bis wéineg Fräizäit. 

 
9. Wat war deng schlëmmsten Erfarung am Studium?  

Meng schlëmmsten Erfarung an mengem Studium war einfach duerchzefalen an awer keen Support vun der 
Uni ze kréien. D’lescht Joer hunn se mer einfach mol eng 9/20 oder eng 8/20 ginn obwuel ech richteg vill 



 

 

 

3 

dofir geléiert hunn. En plus mécht et net emol Sënn dat ze kontestéieren well d’Proffen der einfach soen du 
häss méi sollen léieren an si kënnen/wëllen Notte net änneren. 

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

Studium? 
 

Dat wat mir am meeschten an mengem Studium gefall huet war een Stage vun enger Woch den ech am 
Spidol gemaach hunn. Do hunn ech als Aide-soignante gehollef an hunn direkt gespiert, dass ech gären 
Mënschen fleegen an mech em se këmmeren wëll an ech hunn mech an menger Entscheedung gestäerkt 
gefillt Medezinstudium ausgewielt ze hunn. 
 

11. Sinn deng Virstellungen vum Studium erfëllt bis elo? 
 

Net wierklech, ech hunn Gefill ech géif net weider kommen a mengem Studium an egal wat ech och maachen 
kréien ech et net hin déi Fächer ze packen mat deenen jiddereen Schwieregkeeten huet. En plus ass Matière 
déi een léiert net wierklech interessant an et kritt een einfach d‘Flemm no enger Zäit. 

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

Ech hunn mäin Stage vun enger Woch zu Lëtzebuerg am CHL gemaach a war ganz begeeschtert dovun. Ech 
kann elo net vergläichen mat aneren Spideeler am Ausland mee meng Erfarung am CHL war ganz gutt an 
ech hätt och näischt dogéint meng zukünfteg Stagen och zu Lëtzebuerg ze maachen ech géif awer trotzdeem 
een oder zwee Stagen am Ausland maachen fir ze kucken an wie fern déi Spideeler funktionéieren.  
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