
 
 

    

Grčija, Atene – oktober 2017 POROČILO ENOMESEČNE IFMSA RAZISKOVALNE IZMENJAVE  

 

Ime, priimek, letnik: 

Tadej Petek, absolvent (tadejpetek01@gmail.com)  

Čas izmenjave:  

od 1. 10 do 30.10.2017 

 

Kraj izmenjave 

Atene so največje mesto Grčije. Za izmenjavo so se mi zdele super, saj je bilo v mesecu oktobru še 

tam največ »incoming« študentov, obenem pa omogočajo izlete v različne okoliške kraje. Z našo 

skupino tujih študentov smo se tako odpravili na lokalno plažo Glyfada, šli na otoka Hydra in Aegina, 

bili smo tudi v Mikenah, Delfih, Nafpliu in še bi lahko našteval. Za obštudijske izlete so Atene super 

kraj.  

Kar se pa tiče samega mesta pa niso ravno presežek. Na ulicah je precej brezdomcev, marsikje po 

cestah se najdejo smeti, arhitekturno boste večinoma videli stare socialistične bloke, ki izgledajo vsi 

bolj ali manj podobno in niso ravno vrhunec arhitekture. Se pa v Atenah (kot tudi v večinskem delu 

Grčije) da videti ogromno antičnih ruševin, ki dajo mestu svoj čar. Zaradi tega sem dobil občutek, da 

so Atene mesto velikih kontrastov – po eni strani vidite mogočne, starodavne ruševine iz antičnih 

časov (s študentsko izkaznico iz MF si boste lahko vse ogledali zastonj!), po drugi strani pa vidite v 

mestnem jedru revščino trenutnih Grkov. Zanimiva izkušnja 😊. 

 

Viza 

Viza ni potrebna, saj je Grčija članica EU. Plačilni promet poteka v EU, plačilne kartice (npr. VISA) 

normalno delujejo. 

 

Zdravje 

Sam posebnih testov nisem opravljal, saj sem v poletju pred izmenjavo bil obsežno cepljen zaradi 

potovanja v Ugando. Se pa priporoča, če ne zahteva, cepljenje proti hep. A in test proti TBC; česar se 

pa ni striktno preverjalo. Za potovalno lekarno priporočam analgetike, antipiretike, kakšna zdravila 

proti driski in bruhanju (ORS, racekadotril ipd.), sončno kremo, zaščitni sprej proti komarjem, 

morebitno redno terapijo. Čeprav so (javne) zdravstvene ustanove dostopne tujim študentom, le te po 



 
 

    

izjavah domačih študentov niso na ravno visokem standardu, zaradi česar se dosti ljudi odloča za 

privatno zdravstvo. 

 

Varnost 

Kar se tiče glede varnosti, je Grčija (po mojem lastnem občutku) malo manj varna kot Slovenija, vendar 

se nikoli nisem počutil ogroženega. Ljudje so prijazni, bivali smo v varni, prijazni stanovanjski soseski. 

Pozoren je edino treba biti na javnih prevoznih srestvih, kjer se pogosteje dogajajo tatvine. Zvečer je 

varno hoditi okrog, razen četrti Omonia, ki se je raje zvečer izogibajte, saj velja za precej nevarno četrt. 

 

Denar 

Državna valuta je EUR, plačilne kartice (VISA, Masestro, MasterCard) so normalno sprejete. 

 

Prevoz 

Letel sem z letalsko družbo Ryan Air,  Budimptešta – Atene  - Budimpešta. Let me je z doplačilom 1 

kosa »checked-in« prtljage stal 142 €. Pri nakupu karte preko  Ryan Aira bodite pozorni, koliko težko 

lahko imate »checked-in« prtljago – jaz sem imel max 15kg, punca si pa je kupila kmalu za mano 

karto, ki je imela max 20 kg. 

 

Komunikacija pred izmenjavo 

Kontaktni osebi sem pisal email 1 mesec pred odhodom, ker še prej nisem nič od nje slišal. V roku 1 

dne mi je odgovorila na vsa moja vprašanja, se dogovorila za sprejem na letališču. Z kontaktno osebo 

Evo sva super sodelovala. Na prihod sem bil super pripravljen. 

 

Sprejem s strani tujih študentov 

Kljub temu, da je bil dogovorjen sprejem na letališču, me na koncu kontaktna oseba ni mogla priti 

iskati, saj je imela obveznosti na faksu. A to ni bil velik problem, saj sva bila v stiku preko FB 

Messengerja, preko katerega mi je ažurno sporočala, kako naj pridem do moje nastanitve. Na koncu 

pa sva se dogovorila, da je z mano pristopila na vlak, ki je peljal iz letališča, in se skupaj odpeljala v 

mesto na večerjo, nato pa do nastanitve. 

Tekom mesca sem Evo večkrat videl, bila je zelo prijazna, nudila je veliko nasvetov. Jasno mi je dala 

vedeti, da mi je vedno na voljo za vsa vprašanja. 

Nastanitev  



 
 

    

Živel sem v privatnem stanovanju, skupaj s še tremi drugimi incoming študenti. V stanovanju, ki je 

imelo lastno veliko kuhinjo, kopalnico in vrt!, sem imel svojo sobo. Druga dva študenta sta si delila še 

eno sobo, četrti študent je spal na postelji v skupni dnevni sobi. 

Naša nastanitev je bila super! Čistoča je bila na nivoju, imeli smo vse potrebne gospodinjske aparate, 

vključno s pralnim strojem. Od bolnice je bilo oddaljeno cca. 17 minut peš oz 3 postaje z avtobusom (v 

Atenah si lahko kupite študentsko mesečno vozovnico za metro +  avtobus za 15€. Neverjetna cena.) 

Skupina punc je bila v drugem stanovanju, precej oddaljenem (cca. 30 min hoje) od našega, ki pa je bilo 

v nekoliko slabšem stanju. Zaradi tega so si večkrat prišle k nam oprati perilo, skupaj smo si skuhali 

večerje, imeli pri nas tudi razne zabave. 

 

Prehrana 

V fakultetni menzi smo vsi lahko jedli kosilo in večerjo zastonj. Hrana ni bila presežek, smo pa se vsi 

vedno dobro najedli 😊. Tipič en obrok je obsegal juho, eno glavno jed + prilogo (oboje po 

izbiri izmed treh jedi), solato (npr. kumarice + feta sir), kos sadja in sladico. Enako za kosilo in 

več erjo, oboje zastonj. 

 

Delo v bolnišnici oz. inštitutu 

Raziskovalno izmenjavo sem opravljal v laboratoriju za biologijo, kjer sem delal na projektu Genska 

terapija beta-talasemije. 

V lab sem prišel zjutraj med 9:15 in 9:45. Načeloma sem bil dodeljen eni doktorski študentki biologije, 

ki je bila v postopku priprave lentivirusnega vektorja. Večinoma sem ji pomagal pri laboratorijskem 

eksperimentalnem delu, ko pa ni bilo kaj drugega za delati, sem se pa posvetil branju člankov. Končal 

sem običajno med 16:00  in 17:00. Občasno sem imel tudi kakšen dan prost dela v laboratoriju. 

Zadnji teden sem pa lahko izvedel eksperiment sam: iz bakterijskih celic sem s MiniPrep kitom izoliral 

lentivirusno DNK, jo »razrezal« z določenim restrikcijskim encimom, si pripravil agarozni gel in na 

koncu vzorce DNK prenesel na gelsko elektroforezo. Bil sem navdušen, ko sem videl, da je 

eksperiment uspel in sem s tem pripomogel k nadaljnjemu razvoju lentivirusnega vektorja za gensko 

terapijo talasemije. 

 

Mentorstvo 

Glavna mentorica je bla vodja laboratorija, ki sem jo videl nekajkrat tedensko, sicer je bila v svoji 

pisarni. Večinoma sem delal z doktorsko študentko oz. z drugimi dodiplomskimi študenti biologije v 

labu. 



 
 

    

Socialni program 

Ker sem bil na izmenjavi v oktobru, socialni program ni bil obvezen. Ampak… Glede na to, da nas je bilo 

skupaj na izmenjavi kar dosti (4 študenti + 6 študentk), smo si veliko socialnega programa organizirali 

sami, občasno so nas pa grški študenti povabili tudi kam sami (grška večerja, ogled mesta…). Sami smo 

si pa organizirali številne »international dinnerje«, šli skupaj v muzeje, na arheološka najdišča… Dolgčas 

nam reees nikoli ni bilo. 

 

Splošna ocena izmenjave 

10/10. Neverjetna izmenjava! 

 

Potrebnik 

Študentska izkaznica – NUJNO! (omogoči brezplačen vstop v večino turističnih točk) 

Osebna fotografija (za izdelavo mesečne vozovnice za javni prevoz) 

V mesecu oktobru topla oblačila (večeri se ohladijo) 

Copati (po želji) 

Slovenska hrana in pijača za internacionalne večere (potica + borovničke je top kombinacija) 

 

Približna razdelitev stroškov 

140€ karta 

Prehrana cca. 5€ dan -  čez vikend malo več, čez teden malo manj (150€) 

Družabni program (avtobusne karte za izlete + karte za ladje) = 150€ 

60€ drobnih stroškov 

Skupno cca. 500€ 

 

  



 
 

    

 

Slika 1: Mednarodni študenti v Delfih 

 

Slika 2: Otok Hydra ponuja številne možnosti odkrivanja #Instagram filtrov 



 
 

    

 

Slika 3: Lepote grškega ladjevja

 

Slika 4: Antični tempelj v Delfih 

 

 



 
 

    

 

Slika 5: Erechteum v Atenah, tik ob Akropoli

 

Slika 6: Pozejdonov tempelj v Cape Suniu 


