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ALEM Studenteninterview - UCL 
 
 
Numm :  Ylenia  
 
Studiestadt : Bréissel  
 
 

1. A wéi engem Joer/Semester bass du ?  
 
3.Joer/5. Semester  

 

2. Firwat wollts du Medezin studéieren?  

An menger Lycéeszäit huet den Projet „Eischt Hëllefteam“ mech inspiréiert an säitdeem ass näischt 

Aneres méi eng Optioun fir mech ausser Medezin. Dozou kënnt nach dass ech empathesch an 

hëllefsbereet sinn an gären mat Mënschen zesummen schaffen.  

 

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

Ech kommen vun enger C Sektioun. Jo, ech sinn gutt op mäin Studium virbereet ginn am Lycée op der C 

Sektioun. Ech fannen dass C engem eng gutt Basis gëtt op der een néit Wëssen opbauen an verdéiwen 

kannn.  

 

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

Perséinlech, sinn ech der Meenung dass den Studium an all Stad schwéier ass an all Uni seng Fir- an 

Nodeeler huet. Am beschten sicht en sech eng Stad aus déi engem gefält an déi jee nodeems no oder 

weit vun Lëtzebuerg ass. Et ass wichteg sech an da Stad an op senger Uni wuel ze fillen well een fir 

länger Zäit do studéiert wäert. Ech empfeelen den zukünfteg Medezinsstudenten sech iwwert di 

spezifesch Critèren vun all Land an Uni ze informeieren an mat Studenten, déi do studéieren, direkt ze 

schwätzen. 

 

5. Wéi hues du dir mat der Admissioun gedoen? (Nott, Examen d’admission, etc.)  
 
Ech hunn mäin éischt Joer zu Lëtzebuerg gemaach an sinn dann op d’UCL gewiesselt am 2ten Joer. Ech 
sinn op keng gréisser Problemer gestouss beim Wiessel an sinn och mat der Administratioun vun 
menger Uni zefridden. Ech misst noor keng zousaatz Examen maachen oder sonstech Notten mei 
fierweisen.  
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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? 

Et ass immens wichteg sech gutt ze organiséieren an d‘Quantitéit net ze ënnerschätzen.  

 
7. Wéi bass du mat denger Uni zefridden?  

Ech sinn mat menger Uni zimmlech zefridden. Se ass gutt organiséiert an d‘Proffen sinn immens 
disponibel mee den Studium un sech ass natierlech sauer an et kritt een naïcht geschenkt.  

 
8. Wéi ass et mat der Fräizäit?  

Ech hunn net immens vill Fräizeit well een immens vill leieren muss mee dat heescht net dass een net 
mei raus goen kann fir sech ze amuséieren. Et huet een vill Geleeënheeten fir mat Kollegen eraus ze 
goen well Bréissel eng Studentestad ass wou ëmmer appes leeft.  

 
9. Wat war deng schlëmmsten Erfarung am Studium?  

D’Examenszäit an der Belsch ass iwwert puer Wochen verdeelt an dowéinst muss een wochelaang dem 
Drock an der Angscht standhalen wärenddeem een léiert. Dat geed engem definitiv un d’Nieren.  
 
 

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

 
Wat mir besonnesch gutt gefällt ass die positif Astellung vun mengen Matstudenten an hier immens 
grouss Frëndlechkeet an Hëllefsbereetschaft. An natierlech ass d‘Stad selwer immens flott.  
Dissectiounen am 2ten Joer hunn mech markéiert an impressionéiert. Et ass eng eenzegaarteg Erfarung 
déi mat näicht ze vergläichen ass an och „out of the ordinary“ ass. 
 
 

11. Sinn deng Virstellungen vum Studium erfëllt bis elo? 
 
 
Nee et kann een sech net di richteg Virstellung iwwert den Medezinstudium maachen ausser et ass een 
schonn dran. Ech sinn heiansdo ëmmer nach iwwerrascht vun da Quantitéit an den héich Erwaardungen 
déi un eis Medezinsstudenten gericht ginn.  
 
12. Hues du schon Stagen gemaach? Géings du se éischter zu Lëtzebuerg maachen oder net?  
 
Ech hunn bis elo 2 Stagen gemaach an béid waren ze Lëtzebuerg also kann ech keen Verglach zeien. 
Stagen fänken an der Belsch reicht am Master richteg un. 
 

 


