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ALEM Studenteninterview 

 
Numm  :  Maxime  
  
Studiestadt :  Wien  
  
  
  

1. A wéi engem Joer/Semester bass du ?   
 

Ech sinn Ufank Oktober mam Studium fäerdeg ginn no 12 Semester.  
  

2. Firwat wollts du Medezin studéieren?   
 

Ganz genau weess ech et net mee et war ëmmer fir mech eng Optioun déi sech och als déi richteg erausgestallt 
huet.  

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

Ech sinn vun enger C komm an dat war ideal fir den Opnamtest an d ‘Studium selwer.  
  

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

Menger Meenung no soll een an déi Stad goen wou een sech 
am wuelsten fillt, onofhängeg wei gudd d’Uni do ass. Schließlech ass een awer op mannst 6 Joer do an et soll 
een nieft der Uni  seng Fräizäit genéisse kennen, wat ëmmer méi wichteg gëtt jee weider een am Studium 
kennt.  
  

5. Wéi hues du dir mat der Admissioun gedoen? (Nott, Examen d’admission, etc.)   
  
An Éisträich gëtt et en Opnamexamen, den MedAT, deen all Joers stattfënnt ongeféier Ufank Juli. Et 
muss een sech op jiddefalls dorops virbereeden. Ech hunn mir deemools 2 Bicher kaaft déi Online 
ganz gudd bewäert waren fir den Kognitiven Deel vum Examen ze üben. Daat war ganz wichteg an 
huet mer wierklech gehollef.  
  

6. Wat häss du deemools beim Choix, Umeldung oder Ufank kéinten besser mann an 
wat sinn Tipps déi du engem géings ginn?  

Genuch Schlofen an net stressen. Wann een gudd virbereet ass dann leeft den Opnamexamen och gudd. 
Eisen Lycée bereed eis gudd dorops vir.    
  

7. Wéi bass du mat denger Uni zefridden?   
Ganz zefridden. Ech sinn der Meenung dass ech relativ gudd virbereet gouf an niewebäi awer nach konnt 
meng Zäit als Student genéissen. Doriwwer freeën ech mech och am nachhinein am meeschten.  
  

8. Wéi ass et mat der Fräizäit?   
Weigesoot, ass zu Wien ganz gudd!  
  

9. Wat war deng schlëmmsten Erfarung am Studium?   
  
Eng wierklech Schlëmm Erfarung hat ech keng . Et ginn ëmmer rëm “stresseg” oder “krass” Momenter 
wann een Saachen fir déi éischten kéier mécht. Verschidde Prüfungen 
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an Seminäre (Pharma!) sinn och ganz berüchtegt dofir, mee wierklech en Grond beonrouegt 
ze sinn gëtt et keen.  
  
  

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

  
Kleingruppenseminarer. De ganzen Studium laang ginn et ëmmer Seminäre mad Dokteren oder 
Spezialisten iwwert Themen déi an den Virliesungen fierkommen, do ass een zu 10-11 Studenten an et 
kann een vill mathuelen. Et ass meeschtens produktiv an interaktiv sou dass een d' Saachen besser 
versteet. Soss fannen ech war deen wichtegsten an markantsten Kuer Sezéieren, spriech wann een 
Anatomie leiert un Läichen. Daat war extrem leierräich.  
  

11. Sinn deng Virstellungen vum Studium erfëllt bis elo?  
  

Gréissten deels, woubäi ech soen muss dass déi Virstellungen och am Laf vum Studium dann 
och ëmmer méi geréng resp. Realistesch ginn.   
  
  

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

  
  

Ech hunn der schonn vill gemaach an kann nëmmen empfeelen Stagen bëssen iwwerall ze maachen. 
Et ass ganz wäertvoll Erfarungen an verschidde Länner an och verschidde Sproochen ze 
sammelen. Lëtzebuerg bréngt menger Meenung no wéineg, well een dono och 
keng Facharztausbildung do maachen kann ausser Neuro, Onko an Allgemengmediziner.   

 


