
 
 

    

Malta, Msida – avgust 2016  

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA RAZISKOVALNE IZMENJAVE  

Silvija Prainer, 4. letnik 

Čas izmenjave:  od 1.8. do 26.8.2016 

Kraj izmenjave 

Med izmenjavo smo študentje (incomingsi) bivali v mestu MSIDA/ L-Imsdia – to je majhno 

univerzitetno in pristaniško mestece. Od glavnega mesta Vallette je oddaljeno le 20min vožnje z 

busom, za vse bolj pogumne pa 45min hoje. Mesto je super izhodiščna točka za vse izlete po otoku 

(velik je le 316 km²), saj skozi vodijo skoraj vse linije javnega prevoza. Msida se razprostira na površini 

1,7 km² in ima le 8550 prebivalcev… Torej je mesto majhno tudi za naše, slovenske razmere.  

Must see v Msidi so: Msida Parish Curch, sprehajalna promenada, ki je polna najrazličnejših 

»kafičev«, restavracij (turška, malteška, japonska, kitajska, pa tudi McDonalds, subway itd.) in 

souvenir shop-ov. V mestu je tudi univerza (University of Malta) in bolnišnica (Mater Dei Hospital). 

»prostor« za največje žurerske pustolovščine je definitivno Paceville (lociran v sosednjem zalivu), kjer 

so zabave vsak večer. 

Še danes je čutiti arabski vpliv, ki so v zgodovini osvojili Malto, na to dejstvo te konstantno spominja 

zven njihovega jezika Malteščine (mešanica Abarbščine, Turščine in Angleščine). Njihov drugi uradni 

jezik je poleg Malteščine tudi Angleščina. Zanimivost: če boste rentali avto, se kar pripravite na 

adrenalinsko vožnjo po levem pasu, kjer te tudi po hitri cesti lahko preseneti kakšna konjska vprega 

:D (za rentanje avta, moraš biti star min 25 let). 

 

 



 
 

    

Viza 

Viza ni potrebna, saj je Malta v EU. 

Zdravje 

V pogojih EC (na bazi) je bilo zahtevano, da podpišeš Influenza Form (da je strinjaš z njihovimi 

regulativami glede Influenze) ter izpolniš SCOPE/SCORE Health Form (ta obrazec mora podpisati 

osebni zdravnik) – opraviti se morala naslednje teste 

 

Dodatna cepljenja niso potrebna.  

Varnost 

Na Malti sem se počutila zelo varno, skoraj tako kot v Mariboru. Nekateri domačini puščajo odprta 

okna v avtu in jih ni strah pred krajo. Mogoče to izhaja iz dejstva, da so na Malti 99% kristjani (verni 

so tudi mladi ljudje – btw debato o splavu raje ne začnite). Drugače so domačini prijazni in radi 

pomagajo ter ti dajo napotke kako priti do želene destinacije. Javni prevoz je vredu (paziti moraš le 

na št. Voženj, ki jih imaš na kartici za 12 voženj – ta varianta je najugodnejša. Več info o javnem 

prevozu https://www.publictransport.com.mt/  (opazka: avtobusi so močno klimatizirani 20 stopinj 

Celzija). Drugih problemov (razen občasnega zamujanja busov), nismo imeli. 

https://www.publictransport.com.mt/


 
 

    

 

 

Denar 

Valuta je Evro! Najbolje je plačevati kar z bančno kartico, pa tudi bankomati so pogosti. 

 

Prevoz 

Na Malto sem letela z Ryanairom (cena cca 200€, v ceno so všteti kovčki). Najcenejša varianta je letos 

bil let iz Budimpešte do Malte. Druge opcije so še Treviso, Milan in iz Ljubljane. 

 

Komunikacija pred izmenjavo 

Komunikacija je taka kot vse ostalo na Malti… langsam und sicher – vse je bolj na easy in 5min pred 

polnočjo    vendar se na koncu vse nekako uredi. Kontaktna oseba je hkrati tudi NORE in NEO tako, 

da vse nejasnosti urediš z njim kar preko facebook-a. Na maile odgovarjajo pozno (odzivni čas 1 

teden ali več). 

Začetek komunikacije je z njihove strani (MMSA), ko v juniju ustvarijo fb skupino za vse študente, 

tako da že takrat vidiš, iz katerih držav bodo ostali študentje...  

Ena beseda za organizacijo pred samim prihodom na Malto: PRILAGODLJIVOST 

 

Sprejem s strani tujih študentov 

Na letališče te pride iskat nekdo iz org ekipe z avtom (lahko se zgodi, da moraš počakat tudi 1 uro) in 

te odpelje do tvojega apartmaja. 

Z študenti iz org. ekipe smo se videvali skoraj vsak dan, saj smo imeli zelo pester družabni program. 



 
 

    

 

 

Nastanitev  

Za en mesec je naš dom bil apartma za 7 ljudi. Ko smo prispeli tja, je bil apartma v obupnem stanju 

(žužek, nered, umazanija itd.) v glavnem julijski študentje nekako niso vedeli, da obstajajo v 

stanovanju metla, krpa in čistila  ko smo sami počistili je bilo prav prijetno (bila sem v apartmaju s 

klimo  ), motilo me je le pomanjkanje pribora, tako da nismo mogli vsi jest na enkrat (kar ne 

pomeni, da se nismo znašli :D ) 

Prehrana 

Zagotovljen topel obrok je bil na malti paketek, ki je vseboval: sendvič 

(tuna/piščanec/zelenjavni/slanina in sir) + voda + jabolko  

Za hrano smo se zmenili s sostanovalci in smo si sami kuhali…mmmm 

 

Delo v bolnišnici oz. inštitutu 

Lokalna MMSA ni imela 1.8. pripravljenega nobenega projekta (vsaj ne tistih, ki smo si jih študentje 

izbrali na bazi). Zato so mi ponudili dva druga projekta in izbrala sem projekt Maternal and Perinatal 

Health Indicators. Mentorica tega projekta je bila Dr. Miriam Gatt, ki dela na Department of Health 

Information and Research na univerzi University of Malta. Na študijskem obisku na Malti sem delala 

vsak dan od ponedeljka do petka od 8.00 do 13.00. 

Moje delo je bilo v nasprotju s pričakovanji (epruvete, tkivni vzorci, mikroskop) bolj računalniške in 

statistične narave. Glavni cilj je bil: razviti nove, za današnji čas zanimive perinatalne zdravstvene 

indikatorje, ki bi bili zanimivi tudi širši populaciji in s katerimi bi lahko ljudi ozaveščali o nepravilnem 

vedenju med nosečnostjo ter narediti tabele z določenimi indikatorji za leta med 1999 in 2015 

(podatki so bili vzeti iz malteškega sistema - National obstetric information system (NOIS)). Nekatere 



 
 

    

od narejenih tabel, bo mentorica objavila tudi na novi facebook strani Directorate for Health 

Information and Research (DHIR), ki je trenutno še v začetnih korakih (služila naj bi ozaveščanju ljudi). 

Delo sem si razporedila sama, največ sem uporabljala excel – pivot tables. 

 

Mentorstvo 

Vsako jutro sva z mentorico pregledali napredek in ob morebitnih nejasnostih mi je vse lepo 

obrazložila. Mentorica je bila prijazna, občasno mi je prinesla piškotke in mi svetovala, kaj res moram 

videt na malti. 

Socialni program 

Imeli smo pester družabni program… ob vikendih smo imeli organizirane izlete v odročnejša mesta in 

otoke (Comino, Gozo), med tednom smo šli pogledat bližnje znamenitosti. Imeli smo tudi dovolj časa 

da smo si v lastni režiji pogledali starodavne templje, klife, ribiško tržnico in še kaj. 

Za zabave smo se dogovarjali vsak dan sproti, med drugim so nam organizirali tudi Boat party in 

NFDP. 



 
 

    

 

 

Splošna ocena izmenjave 

 Če te zamujanje org ekipe ne moti in imaš rad kopanje in ležanje na plaži po delu na inštitutu/bolnici, 

je Malta prava država zate. Btw v mestu je ogromno prahu/peska in žužkov – ne grizejo  Zelo lepo 

mi je bilo, da vsi domačini govorijo angleško in ni bilo težav z jezikovno bariero. 

Od 1-10 bi svojo izmenjavo ocenila z 9. 

 



 
 

    

Potrebnik 

OVB je potrebno vzeti s sabo adapter za njihove vtičnice (imajo angleški sistem), zelo uporabna 

aplikacija je maps me – navigacija brez net, sploh za ljudi s slabšo orientacijo – ulice so pravi labirint, 

3x sončna krema, dežnik lahko pustiš doma – v celem mesecu smo imeli 1x dež in še to le za 5 min  

Približna razdelitev stroškov 

Skupaj z letalsko karto me je stalo 650-700€ (hrana, ogledi znamenitosti, večreja v restavraciji z 

molekularno kuhinjo, vstopnine za zabave, javni prevoz, 1teden rentanje avta…) 

 

 


