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Študenta medicine na izmenjavi v Nemčiji
Intervju: Mateja Tomašič

Blaž Vurzer je študent 5. letnika medicinske fakultete v Mariboru in je na enoletni študijski izmenjavi Erasmus+ v Aachnu, saj je želel za nekaj časa
menjati okolje in si razširiti obzorja. Tadej Voljč je
študent 5, letnika medicine v Ljubljani in je na enoletni izmenjavi Erasmus+ v Heidelbergu. Študijske
obveznosti opravlja z rednimi študenti. Lani je bil
na enomesečni praktični izmenjavi v Taichungu v
Tajvanu, kjer je sodeloval pri delu na oddelku plastične in rekonstruktivne kirurgije.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Kako je organiziran študij na univerzi, kjer ste na izmenjavi?
Blaž: Predavanja potekajo od sredine oktobra do konca avgusta. Izpite lahko študenti Erasmus opravljamo ves marec, avgust in september. V nižjih letnikih je večji poudarek na teoriji,
v višjih pa praksi. Študent 5. letnika medicine od ponedeljka do
četrtka opravlja 8-urne praktične vaje na oddelku v bolnišnici,
ob petkih pa se udeležuje predavanj. Sistem v Aachnu omogoča, da dobiš več izkušenj in boljši vpogled v samo delo posamezne smeri medicine. Profesorji so manj avtoritarni kot v
Sloveniji in bolj pripravljeni sodelovati s študenti.

Tadej: V Heidelbergu je pri nekaterih predmetih več različnih oblik pouka kot v Ljubljani. Zelo pohvalno se mi zdi, da se
nekatere od teh, znotraj posameznega predmeta, ukvarjajo izključno s komunikacijo med zdravnikom in pacientom, česar v
Ljubljani, vsaj v tako dobro organizirani obliki, žal še nimamo.
Pouk pogosto izvajajo mlajši docenti, specialisti določene smeri medicine, ki imajo s študenti bolj kolegialen odnos, zaradi
česar pa kakovost pouka nikakor ne trpi. Profesorji so zelo spoštovani, kar pa pogosto poveča prepad med njimi in študenti.

Kako je poskrbljeno za študente?
Blaž: V Aachnu se izobražuje 40.000 študentov, od tega 8000
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movih, preostali pa se zaradi visokega povpraševanja tudi po en
mesec na razgovorih potegujejo za najem stanovanja ali sobe.
Študentskih bonov za hrano tu ni, imajo pa dober sistem študentskih menz.

Kakšno je študentsko življenje?
Blaž: Študentska organizacija je dobro organizirana in zelo
aktivna. Sama univerza ima v lasti prostore, ki so namenjeni
zgolj za študentske dogodke in druženje. Študentje se veliko
družimo tudi v kavarnah. Univerza ponuja veliko oblik športne
sprostitve, od nogometa, košarke in odbojke do joge, potapljanja in sabljanja.

Tadej: V Heidelbergu je kot relativno majhnem, a močno študentskem mestu veliko obštudijskih aktivnosti in možnosti za
aktiven izkoristek prostega časa.

Kakšni so vaši načrti za naprej?
Blaž: Na izmenjavi si želim nabrati čim več izkušenj in jih prenesti nazaj v Slovenijo; upam, da bodo novi pogledi pomagali
oblikovati boljše zdravstvo. Poleg vseh izkušenj in nepozabnih
doživetij sem pridobil predvsem hvaležnost, da lahko živim v
tako lepi in pisani državi, kot je Slovenija.

tujcev. Imajo le 23 študentskih domov za 4000 študentov. Cene
so dvakrat višje kot v Sloveniji. S punco stanujeva v zasebnem
študentskem domu v sklopu nemške evangeličanske cerkve.
Imajo pa tu 9 velikih študentskih menz, kjer lahko zaužiješ topel obrok za 2 do 4 evre.

Tadej: Celoten občutek med izmenjavo z izrazito strokovno
koristjo in nenehnim sklepanjem novih prijateljstev in odkrivanjem novih stvari je enkraten. Po koncu se odpravljam na
enomesečno klinično rotacijo v Houston v ZDA. Pred koncem
študija nameravam opraviti še humanitarno odpravo v Afriko
in morda še kakšno klinično izpopolnjevanje pred začetkom

Tadej: Približno tretjina študentov stanuje v študentskih do-

specializacije.

