Poročilo študija v tujini Erasmus v Gradcu (Medicinska Univerza Gradec-MUG, Avstrija)
Prijetno mesto Gradec, ki leži v srcu avstrijske Štajerske je odlična izbira za izmenjavo. Mesto ponuja
ogromno kulturnih, zgodovinskih in umetniških znamenitosti, tako je upravičeno na UNESCO-vem
seznamu svetovne kulturne dediščine. Mesto je od Maribora oddaljeno le kakšno uro vožnje, pa
vendar, kljub bližini, je predstavljal študij in življenje v Gradcu popolnoma novo izkušnjo.
Pred začetkom študijskega leta sem opravila dvotedenski intenzivni tečaj nemškega jezika, ki je bil
odlična priložnost že pred začetkom študija spoznati nove kolege »Erasmovce«. Tečaj je potekal sicer
v skupini, vendar je bilo delo zelo prilagojeno na nivo znanja, ki ga je prinesel s sabo posamezen
študent. Nivo znanja se je zelo razlikoval, segal je od »Ike bine Frančesko« kolega iz Italije, (to je bil
eden izmed redkih stavkov, ki jih je znal v nemščini na začetku tečaja), do zelo izpopolnjene
nemščine, ki bi jo zlahka zamenjal za njihov materni jezik. Poudarek tečaja je bil na medicini, spoznali
pa smo tudi nekatere avstrijske posebnosti (npr.das Häferl).
Pred pričetkom študija smo imeli »welcome day«, kjer smo dobili vse potrebne informacije, urnike,
zemljevide mesta, bolnišnice, važne kontakte, kje lahko dvignemo plašče za bolnišnico
(brezplačno).Sledil je skupni voden ogled mestnih znamenitosti, najstarejše lekarne in
najmodernejšega robota za izdajo zdravil.
Zaradi študijskih obveznosti na MUG sem v času izmenjave stanovala v študentskem domu v Gradcu,
ki je bil dobrih pet minut oddaljen od klinike (Landes Krankenhaus Graz), kjer je potekala večina
kliničnih vaj in predavanj. V domu je stanovalo veliko Erasmovcev iz medicine zaradi ugodne lokacije,
spoznala pa sem tudi pravnike, filozofe, ekonomiste,... Postali smo prijatelji, družili smo se ob koncu
tedna, prirejali internacionalne večerje, filmske večere, hodili skupaj naokoli po razstavah in izletih.
Če bi radi stanovali v študentskem domu, se splača položiti kavcijo čim prej (februarja za začetek
študija v oktobru). Ugodna študenta sta v ulici Bilrooth in Elizabethstrasse (slednji je predstavljal moj
dom v času izmenjave), kjer znaša mesečna najemnina od 160-230€ za enoposteljno sobo.
Izmenjava v Gradcu se nekoliko razlikuje od vseh ostalih, saj si dejansko v dobri uri doma, tako ti
domači simpoziji , rojstni dnevi prijateljev in domačih ali medicinska zabava (katerih pa seveda tudi v
Gradcu ne manjka) ne uidejo. Povezave z vlakom med Mariborom in Gradcem so dokaj dobre, najbolj
pa se splača, če se pelješ kar sam. Najboljše prevozno sredstvo po mestu je jekleni konjiček, katerih v
toplejših dneh kar mrgoli. Mesto je kolesarjem prijazno in prav fino se počutiš, ko imaš povsod
kolesarske steze in uvidevne voznike. Ob slabem vremenu je dobra izbira tramvaj ali moderni mestni
avtobusi.
Na graški univerzi imajo blok sistem predmetov, kar pomeni, da vsak predmet poslušaš kakšen
mesec, obiskuješ hrati vaje in seminarje, nakar sledi relativno hitro izpit. Na sistem se je sicer treba
malo privaditi, je pa super, ko se lahko popolnoma posvetiš eni sami stvari in ne rabiš bit raztresen na
sto področij. So pa seveda tudi predmeti, katere je malo težje osvojiti v tako kratkem času, zato je
pač treba delati sproti. Domači študenti so zelo kolegialni in so mi za večino izpitov posodili literaturo,
izpitne kataloge in priporočali kako se učiti. Pri večini predmetov je bil z mano še kakšen Erasmovec,
ali pa kakšen znanec iz prejšnjega modula, tako da je bilo vedno zabavno.
Predmeti, ki sem jih opravljala v Gradcu so bili zelo dobro zasnovani. Vsi so poptekali na pripadajoči
kliniki, kjer so bila tudi predavanja in seminarji v manjših skupinah. Vaje so bile ob pacientih,

večinoma en ali dva študenta na bolnika. Program je združljiv z našim, sama sem opravljala skoraj
celoten peti letnik v Gradcu. Seminarje so vodili profesorji in so bili večinoma v obliki predstavitve
primera ali poglabljanje splošnega znanja iz predavanj. Sama sem v celotnem letu napisala dve kratki
»domači nalogi«, eno pri javnem zdravju, kjer smo bili štirje v skupini in eno pri psihiatriji, kar pa mi ni
vzelo več kot ene ure dela. Študij se mi je zdel zelo interaktiven, veliko je bilo spraševanja in
debatiranja o obravnavanih temah. Profesorji so imeli do študentov zelo kolegialen odnos in so bili
tudi zelo dostopni za pogovor. Urnik je študentom zelo prijazen. Običajno so zjutraj predavanja (nikoli
nismo začeli pred osmo uro), nato kratka pavza, obvezni seminarji (85% prisotnost), nato pa daljši
odmor za kosilo. Po kosilu pa ali še kakšno predavanje, ali pa vaje, odvisno od predmeta. Večinoma
sem zaključila z vsemi obveznostmi okoli tretje ure popoldne. Tako da so bilo popoldnevi večinoma
prosti za obštudijske aktivnosti, učenje, kolesarjenje po okolici, druženje s kolegi,.... Za študente je
omogočena zelo ugodna športna vzgoja, kjer ponujajo od shiatzu, jadranja, sabljanja do košarke in
ostalih običajnih športnih disciplin (čez 150 možnosti ob različnih terminih).
Izpiti so za Erasmovce enaki kot za »domačine«. Razen pri pediatriji so imeli kolegi Erasmovci prirejen
izpit. Pri izpitih lahko imajo tuji študentje zraven slovar in na voljo dodatnih 10 min, to pa je tudi vse,
kar zadeva ugodnosti. Večina izpitov je bila pisnih (javno zdravje in ginekologija esejski tip, ostali
»multiple choice«). Njihov »multiple choice« zgleda nekoliko drugače kot smo vajeni, in sicer je
večinoma znano koliko je pravilnih odgovorov.
Od stvari na graški medicinski Univerzi bi priporočala CIP Kurs I in II (Common invasive procedures),
kjer smo vadili pogoste postopke na modelih in truplih. Potrebna je pravočasna prijava preko Med
Online. Priporočam v Learning agreement na začetku morda napisati kaj več, pa potem še vedno
lahko zbrišete stvari, dodajati pa se jih žal ne da (samo zamenjati). Zelo bi priporočala "Speziele
Studienmodule" - izbirni predmeti, izbira je izredno pestra. Od projektov, do posameznih majnih
predmetov, za vsakogar se nekaj najde. Študent se lahko odloči za izbirni predmet tudi iz kakšne
druge fakultete.
Mesto kot tako ponuja veliko aktivnosti, v okolici je veliko znamenitosti, ki smo si jih hodili ogledovat
preko ESN (Erasmus Student Network) izletov, kjer sem se srečala z Erasmovci drugih fakultet. Skoraj
vsak vikend so priredili izlet v okolico Gradca, npr. vinska cesta, Hundertwasserjeva cerkev, kobilarna
Piberl, termalna kopališča, ... Organizirajo pa tudi enkrat tedensko družabne večere imenovane
»Stammtisch«, kjer je prijetno druženje zagotovljeno.
Stanovala sem v bližini študentskega kampusa, kjer je bilo ogromno možnosti za zabavo do poznih
nočnih ur. Veliko je bilo tudi medicinskih zabav (zabava siciranja, dentalna medicina, gecco zabave,
…). Mesto ponuja tudi veliko žive glasbe, jazzovskih večerov, opernih predstva (ki so za študente
izjemno ugodne). Schlossberg je odlična razgledna točka, prav tako pa rekreacijska možnost.
Kolesarske poti te popeljejo tudi v širšo okolico mesta, kjer je veliko možnosti za pohodništvo (npr.
Maria Trost). Čudovito je bilo doživeti mesto v božičnem času, kjer vse diši po kuhanem vinu, vafljih
in smrekah. Sladek je bil tudi obisk tovarne čokolade Zotter.
Zame je bilo preteklo leto čudovita izkušnja, ki jo priporočam vsakomur, ki ima željo spoznati nekaj
novega in drugačnega. Spoznala sem veliko novih ljudi iz celotne Evrope. Trudimo se ohranjati stike,
saj se vsi zavedamo, kako dragocene so te povezave. Osvojila sem ogromno praktičnega znanja,
izpopolnila nemški jezik, spoznala kulturo sosedov in videla mesto, za katerega sem mislila da ga
poznam, v čisto novi luči.

Težko je zajeti deset mesecev v nekaj vrsticah, zato sem vsem za dodatna vprašanja na voljo na
sasakostanjevec@gmail.com.
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