
 
 

    

GRČIJA, PATRAS – JULIJ 2018 

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA RAZISKOVALNE IZMENJAVE 

 

Ime, priimek, letnik: 

KLEMEN TRATNIK, 6. LETNIK 

Čas izmenjave:  

od 1. 7. do 31. 7. 2018 

 

Kraj izmenjave 

Mesto Patras leži na severu polotoka Peloponez in je 3. največje grško mesto z nekje 200.000 prebivalci. 

Najbolj znano je po svojem pristanišču, gradu, ki leži na bližnjem griču in stopnišču, ki do njega vodi. 

Mesto je živahno, večina barov je odprtih pozno v noč. Med poletjem žal študenti odidejo domov, kar 

pomeni, da je med letom še bolj živahno. Patras se ponaša s kar 150.000 študenti. 

 
Slika 1 Skupina Patras 



 
 

    

Viza 

Grčija je v EU, viza ni potrebna. 

 

Zdravje 

HelMSIC mi je poslal poseben obrazec, ki sem ga posredoval svoji osebni zdravnici. Ta je vpisala vse 

potrebno, dodatnih cepljenj nisem potreboval. Od mene so zahtevali liability insurance, ki sem ga 

naročil kar preko interneta za približno 15 EUR pri AON Insurance. 

 

Varnost 

Država je zelo varna, previdnost velja le v mestu Atene ponoči. Zaželeno je gibanje v večjih skupinah. 

Mesto Patras je zelo varno, nisem dobil občutka, da bi se moral kaj posebej paziti. Seveda velja 

previdnost ponoči, kot tudi v Sloveniji. Na javnih mestih in bolj pretočnih ulicah je veliko otrok, ki prosijo. 

Svetujem, da se v lokalih vsedete not ali bližje šanku in ne neposredno za mize na ulici.  

 
Slika 2 Lefkada 

 

  



 
 

    

Denar 

Večinoma je možno plačevanje s kreditno kartico, provizija na bankomatih je pri moji banki le 0,54 EUR, 

saj je Grčija v EU. Na določenih bankomatih želijo zaračunati tudi več kot 3 EUR provizije, zato če ni 

nujno tam ne dvignite in raje poiščite drug avtomat.  

 

Prevoz 

Najlažje je prileteti v Atene in nato z avtobusom X93 do Kifisos avtobusne postaje. Tam nato vzeti 

avtobus, ki vozi vsako uro. Druga možnost je z metrojem do Larissa glavne železniške postaje in nato 

vlak do Patrasa. Ni potrebno vnaprej rezervirati. Letel sem iz Budimpešte, do tja pa vzel avtobus Flixbus. 

 
Slika 3 Izlet na Zakynthos 

Komunikacija pred izmenjavo 

Komunikacija je odlična, predvsem sem komuniciral z Ioanno Dimakopoulu (LEO), ki je bila zelo prijazna 

in ažurna.  

 

Sprejem s strani tujih študentov 

Do nastanitve sem prišel sam, ker so mi dali zelo dober opis. Ker me je avtobus odložil na avtobusni 

postaji, ki je bila le minuto hoje od nastanitve nisem potreboval spremstva. Takoj naslednji dan je ena 

od kontaktnih oseb z nami šla do bolnišnice in nam pomagala poiskati oddelke. Kontaktne osebe smo 

srečevali na dnevni ravni, vsi so bili zelo prijazni in radi so se družili z nami.  



 
 

    

 

Nastanitev  

Živeli smo v Adonis city hotelu v centru mesta. Soba je bila majna vendar opremljena s klimo in majhnim 

hladilnikom. Morda sem si želel, da bi nam ponudili kuhinjo, da bi si kdaj lahko tudi sami skuhali. Imeli 

smo čistilko, ki je vsak teden prinesla čiste brisače, zamenjala posteljnino, počistila. Nastanitev je bila 

približno 30 min vožnje z vlakom oddaljena od bolnice. Kupili smo si mesečno študentsko karto, ki je 

bila le 15 EUR. Živeli smo v centru, kjer se je tudi več dogajalo. Bolnica je bila na obrobju mesta, zato 

mislim, da je bilo bolje, da smo se malo vozili. V hotelu je bilo osebje zelo prijazno in ustrežljivo. Nekje 

na polovici meseca (sredi sezone!) so v hotelu začeli s prenovo. Nekatere je vsak dan ob 8.uri zbudilo 

močno vrtanje. Med izletom na Santorini so oddali naše sobe drugim, kar pa niso povedali. Na srečo so 

bile naše stvari tam, kjer smo jih pustili, saj so jih spravili in nato vrnili. Sobe so bile očiščene, zato nismo 

kaj preveč težili :D  

 

Prehrana 

V bolnici smo lahko jedli 2x dnevno, tudi med vikendi. Hrana je bila OK, menza stil. Obroki so bili bogati. 

 

Delo v bolnišnici oz. inštitutu 

Delo v bolnišnici je bilo super. Opazoval sem delo v laboratoriju za klinično mikrobiologijo, 

samostojnega dela ni bilo veliko. Sodeloval sem pri eni izmed njihovih raziskav, delo je bilo bolj 

administrativno. Osebje je govorilo angleško, vodja oddelka je bila zelo prijazna in ni zahtevala veliko. 

Lahko sem šel prej domov, povprečno sem oddelal 4-5 ur/dan. 

 

Mentorstvo 

Mentorica je bila zelo prijazna, večkrat mi je prinesla tudi freddo cappucino :D Posvečala mi je veliko 

pozornosti in se z mano pogovarjala.  

 

Socialni program 

Socialni program je bil zelo bogat, veliko druženja in izletov. Nekaj izletov smo si organizirali tudi sami, 

za več informacij mi pišite na tratnikk@gmail.com. Pohvale gostujočim študentom in organizatorjem. 

 

Splošna ocena izmenjave 

Izmenjavo bi ocenil z 10/10! Super gostitelji, super študentje, dobra ekipa. Ni primernejše lokacije za 

poletno izmenjavo, kot je Grčija. Po pogovoru s študenti iz ostalih delov Grčije smo ugotovili, da smo se 



 
 

    

najbolj zabavali prav v Patrasu. Lokacija je zanimiva za kratke izlete. Peloponez ima lepe plaže, blizu je 

Kefalonia, Lefkada, Zakynthos. Glavna skrb je bila na katero plažo bomo šli po delu v bolnici. 

 
Potrebnik 

Nujno vzeti kopalke! Ostalo je postranskega pomena. In pa obvezno študentsko kartico, ki omogoča 

veliko popustov in zastonj vstopnin.  

 

Približna razdelitev stroškov 

Letalska karta Budimpešta-Atene 70 EUR, Atene- Budimpešta 75 EUR. Nisem kupil povratne, saj sem si 

raje pustil odprte možnosti za nadaljnje potovanje. Flixbus Maribor-Budimpešta 15 EUR. Avtobus Atene 

letališče-Atene center 3 EUR, Atene center-Patras 20 EUR. Izleti približno 100-150 eur za prevoz in 

spanje. Dobro premislite glede izletov, saj cene ne vključujejo vseh prevozov, kar hitro nanese več kot 

predvideno, agencija pa ni spet tako proaktivna, da bi se splačalo preko njih. Raje organizirajte sami če 

gre in pojdite na le en organiziran izlet (npr. Ios). 



 
 

    

 

Slika 4 Plaža s pogledom na Patras bridge 

 
Slika 5 Otok Ios 



 
 

    

 
Slika 6 Patras – pogled iz grajskega griča 

 

Slika 7 Atene - Parthenon 


