
 
 

    

Kanada-Quebec, Montreal - september 2016  

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA RAZISKOVALNE IZMENJAVE  

 

Ime, priimek, letnik: 

Kaja Cankar, 5.letnik 

Čas izmenjave:  

Od 1.9.2016-30.9.2016 

 

Kraj izmenjave 

Montreal, Quebec Kanada.  

Montreal je največje mesto province Quebec. Leži na otoku Montreal (Island Of Montreal), ki ga 

obdajata reka Svetega Lovrenca in Ottawa.    

Zaradi številnih priseljencev iz francosko govorečih držav, se v mestu še vedno najpogosteje uporablja 

francoski jezik. Zelo se je ohranila tudi francoska kultura, zaradi česar imaš lahko kdaj občutek, da sploh 

nisi zapustil Evrope (na kar pa te kmalu opomnijo široke ceste, pick-up trucki, rumeni šolski avtobusi in 

restavracije za hitro prehrano na vsakem vogalu).  

Montreal sicer slovi po svoji internacionalnosti, raznolikosti, arhitekturi, dobri hrani (»poutine« je 

»specialiteta«, po kateri zagotovo ne boš lačen) in privrženosti hokeju (GO HABS GO!).  

 

Mesto je tudi super izhodiščna točka za potovanja v druga Kanadska (Quebec city, Toronto, Ottawa..) 

in Ameriška mesta (Boston, New York…), zato bi izmenjavo priporočila vsem, ki so željni raziskovanja 

severno ameriške kulture.  

 

Viza 

Za vstop v državo viza ni potrebna, potrebno se je bilo samo registrirati za pridobitev eTA, ki stane cca 

4€. Na letališču imejte s seboj vso dokumentacijo (povabilno pismo, CA…), saj so po njej povprašali, 

pokazati sem morala tudi rezervacijo povratne letalske karte (kot potrditev, da se po koncu izmenjave 

vrnem v Evropo).   

 

*Vse dokumente imejte natisnjene in s seboj tudi pri morebitnem prehodu Kanadsko-Ameriške meje, 

saj vas brez dokazil o namenu obiska Kanade, uspejo zadržati na meji.  

 



 
 

    

Zdravje 

Pred odhodom ni bilo potrebno opraviti nobenih preiskav/testov/pregledov, vsaj ne za univerzo v 

Montrealu (študenti, ki opravljajo izmenjavo na univerzi Laval v mestu Quebec, morajo pred odhodom 

opraviti pregled pri specialistu, ki je odobren s strani Kanadskega veleposlaništva in stane okoli 200€).  

S sabo ne potrebujete posebnih zdravil, splošna potovalna lekarna pa je priporočljiva.  

 

Varnost 

Mesto je zelo varno, tudi uporaba mestnega prometa. Sama sem uporabljala avtobusni promet in 

metro tudi v večernih urah in vedno sem se počutila varno.  

 

Denar 

Valuta je kanadski dolar, 1€ je enakovreden cca 1,4 CAD. Denar se splača zamenjati prej, dvig na 

bankomatu vas bo stal dodatnih 3€. Kreditna kartica je praktično nujna, debetnih po večini ne 

sprejemajo, niti v večjih trgovinah ali restavracijah s hitro prehrano.  

 

Prevoz 

Letalsko karto sem kupila 3 mesece pred odhodom na izmenjavo. Iz Benetk AirTransat ponuja direktne 

lete v Montreal, let traja 9h. Za letalsko karto sem odštela 450€ z zavarovanjem odpovedi vred, se je 

pa cena leta kak mesec pred odhodom spustila še vsaj za 100€. Predolgega čakanja na nakup letalske 

karte vseeno ne priporočam.  

Za transport po mestu toplo priporočam nakup mesečne vozovnice, stane 83CAD + 6CAD za kartico, 

vendar sak drug način (sprotno kupovanje vozovnic 3,6 CAD na vožnjo) na koncu nanese precej več.  

 

Komunikacija pred izmenjavo 

Takoj po prejemu CA me je kontaktirala njihova kontaktna oseba, zelo obsežno in hitro je odgovorila 

na vsa moja vprašanja in mi pomagala, da sem se lahko na prihod v Kanado čim bolje pripravila.   

 

Sprejem s strani tujih študentov 

Kontaktna oseba me je pričakala na letališču in me pospremila do mojega bivališča. Pomagala mi je pri 

ureditvi vseh obveznosti, nakupu karte za metro/mestni avtobus, me pospremila do inštituta, da sem 

ga naslednji dan brez težav našla sama. Tekom meseca sva se srečali večkrat, poskrbela je tudi za redne 

izhode.  

 



 
 

    

Nastanitev   

V Montrealu sem za en mesec postala član družine Lesieur. Sestavljali so jo mama Catherine, oče Marc 

in hčerka Alexandra (prav tako študentka medicine), starejša sinova sta že odseljena, a sem ju po 

naključju vseeno uspela spoznati. Živela sem v čudoviti soseski v Montrealu, tik ob velikem parku, kamor 

smo redno zahajali na sprehode in igrat tenis. V hiši sem imela svojo sobo, urejeno po principu sobe za 

goste. Kuhinjo sem lahko uporabljala kadar sem želela, prav tako so mi bile na voljo vse različice (9) 

kosmičev za zajtrk in dobrote iz dobro založenega hladilnika. Vključevali so me v vse družinske 

dejavnosti, obiske pri prijateljih, nakupovanje, mama Catherine me je odpeljala s sabo celo na tridnevni 

izlet v mesto Quebec. Družina je bila zares prijazna in nastanjenost pri družini je bila v mojem primeru 

super (Septembra sem bila edina IFMSA študentka v Montrealu).  

 

Od namestitve do inštituta sem potrebovala 30 min, vozila sem se s trolo ali metrojem. 

 

Prehrana 

Namesto toplega obroka sem ob prihodu prejela 200 CAD žepnine. Zajtrkovala sem pri družini, prav 

tako so vedno pripravili večerjo, kosilo pa sem jedla v »restavraciji« v psihiatrični bolnišnici, ki je od 

inštituta oddaljena 2 min hoje. Vsak dan so v restavraciji ponujali drugačne obroke, cene pa so se glede 

na jed gibale med 3-10 CAD. Kdaj sem si kosilo prinesla na inštitut od doma, kar je načeloma navada 

vseh zaposlenih.  

 

Delo v bolnišnici oz. inštitutu 

Projekt se ukvarja z genetiko in raziskovanjem možnosti obstoja mutacij, ki bi povzročile shizofrenijo, 

hudo depresijo in bipolarno motnjo pri vzorcu Pakistanskih družin.  Sama sem bila dodeljena na enega 

izmed stranskih projektov, ki bo v večjem obsegu izveden v prihodnosti. Delo je obsegalo predvsem 

manipulacijo podatkov v bazi in učenje o projektu ter prebiranje literature/člankov  občasno sem 

pomagala tudi pri pripravi vzorcev/delu v laboratoriju.  

 

Mentorstvo 

Moja mentorica je bila simpatična doktorska študentka nevroznanosti, ki dela na projektu že 3 leta. Na 

začetki mi je predstavila projekt, potek dela in ozadje projekta. Povedala mi je tudi kakšne so mo je 

naloge in zadolžitve, mi na skupni drive naložila vse potrebne datoteke,  nato pa je delo potekalo 

predvsem samostojno. V določenih točkah, bi si od nje želela več vodenja,  sodelovanja, vendar se je 

sama pripravljala na zagovor doktorskega dela pred komisijo in je imela zame precej malo časa.   



 
 

    

 

Socialni program 

Socialnega programa v septembru ni bilo organiziranega, prav tako sem bila edina študentka ki je bila 

preko IFMSA na izmenjavi v Montrealu. Kljub temu sem spoznala veliko študentov, saj je v Montrealu 

univerza McGill, katero obiskujejo večinoma študenti iz tujine. Udeležila sem se nekaj dogodkov, ki so 

namenjeni prav internacionalnim študentom v Montrealu, kar se je izkazalo za super potezo, saj tako 

spoznaš res veliko študentov, ne samo medicine.  

 

Splošna ocena izmenjave 

Izmenjava je bila zares super izkušnja.  

 

Potrebnik 

Nujno vzemi s seboj kreditno kartico, v nekaterih primerih (sicer redkih, a se zgodi)  tudi predplačniška 

kreditna kartica ni ok... 

 

Približna razdelitev stroškov 

Letalska karta-450€ 

Mesečna vozovnica za trolo/metro- 60.4 € (89 CAD) 

Prehrana – cca 150€ za kosila med tednom, cca 150€ za ostalo (vikendi, večerje s študenti med 

tednom…) 

Izleti - cca 150€ na vikend   

 



 
 

    

 

Slika 1: Bivališče v Montrealu 

 

Slika 2 Pogled na downtown  Montreal iz Mount Royal 



 
 

    

 

Slika 3 Imena študentov, ki so sodelovali na projektu skozi leta 



 
 

    

 

Slika 4 Poultine 

  



 
 

    

 

Slika 5 Delovno mesto na inštitutu 

 

  



 
 

    

 

Slika 6 Pripravljanje vzorcev DNA 

 



 
 

    

 

Slika 7 Del opreme laboratorija 


