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

Am 4. Joer/ 8. Semester  

 

2. Firwat wollts du Medezin studéieren?  

Well ech e Beruff wollt/well hunn, wou ech vill mat Mënschen ze dinn hunn an och besonnesch 
Mënschen hëllefe kann. 

 

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

Vun enger G-Sektioun, also nee. 

 

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

Wann een an Däitschland geet fir d’éischt mol den Choix tëschent Modell- an Regelstudiengang, 
dann op de Cursus engem gefällt, mee ganz wichteg fannen ech och, dass ee sech an der Stad 
doheem fillt, well et ass een awer eng laang Zäitche vu sengem Liewen op der Platz. 

 

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

Ech hat en Excellent als Mentioun am 1ère-Examen, dat war dunn d’office eng 1,0 an sou sinn ech 
ra komm. 

 
6. Wat häss du deemools beim Choix, Umeldung oder Ufank kéinte besser maachen an wat sinn 

Tipps déi’s du engem géings ginn? 

Sech NET ze vill Stress maachen, dat kann engem vill schéi Momenter bëssi futti maachen, et ass 
awer nëmmen e Studium. 

 
7. Wéi bass du mat denger Uni zefridden?  

Ech si ganz zefridden, et muss een ebe just wëssen, dass Oochen als Medizinsfakultéit engem scho 
vill ofverlaangt. 
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8. Wéi ass et mat der Fräizäit?  

Déi éischt 3 Joer hat ech der en effet net vill, mee lo säit menger Basisprüfung (also den Physikum 
zu Oochen quasi) hunn ech viiiiill méi Fräizäit an et ass och wierklech vill méi locker ginn. 

 
9. Wat war deng schlëmmsten Erfarung am Studium?  
 

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

Studium? 
 

All déi praktesch Ënnersichungen, déi mir bis lo gemaach hunn (Ultraschall, Ortho-Übungen, 
gynekologesch Ënnersichungen, …), an déi markantsten Erfarung bis lo war definitiv d’Visitt vun 
der Rechtsmedezin. 

 
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 meng 3 Pflegepraktika zu Lëtzebuerg gemaach an regrettéieren dat net (déi Stagen sinn 
souwisou net prickelnd, egal wou een se mécht!). Famulaturen géing ech lo erfahrungsgemäß net 
onbedéngt zu Letzebuerg maachen, well awer vill Dokteren een näischt maache loossen (mee och 
do, all Stage ass ëmmer en coup de chance oder och net!)  

 

 

 

 


