
	
	

			 	

Španija,	Sevilja	–	julij	2018		

POROČILO	ENOMESEČNE	IFMSA	RAZISKOVALNE	IZMENJAVE		

	

Ime,	priimek,	letnik:	

Tajda	Šrot	–	6.	Letnik		

Čas	izmenjave:		

od	1.7.	do	28.7.2018	

	

Kraj	izmenjave	

Sevilja	je	prestolnica	Andaluzije.	Leži	na	jugu	Španije,	kar	se	pozna	tudi	na	podnebju.	Poleti	je	čez	dan	

povprečno	 42-45	 stopinj	 C,	 tako	 da	 ni	 nič	 presenetljivega,	 da	 se	 do	 18.	 ure	 Španci	 zadržujejo	 v	

stanovanjih,	ki	so	večinoma	vsa	opremljena	s	klimo.	Kot	mesto,		je	Sevilja	polna	zgodovinskih	zgradb,	s	

svojo	arhitekturo	navdihuje	 ljudi	s	celotnega	sveta.	Polna	 je	ozkih	ulic,	 tlakovanih	cest,	močno	pa	 je	

viden	arabski	vpliv,	tako	v	arhitekturi,	kot	tudi	v	kulturi.	Znana	je	po	plesu,	flamenku,	ki	je	zares	nekaj	

posebnega,	po	bikoborbah,	poleg	tega	pa	je	za	to	regijo	–	Andaluzijo		značilen	tudi	gaspačo,	hladen	

paadižnikov	napitek	in	razni	tapasi	(prigrizki,	ki	so	ugodni	in	raznovrstni).	

Zanimivo	je,	da	se	trgovine	zjutraj	odprejo	šele	okoli	9.	ure,	saj	Španci	z	delom	začnejo	kasneje.	

	

Viza	

Za	Španijo	kot	članico	EU	ni	potrebna	viza.	

	

Zdravje	

Pred	 odhodom	ni	 bilo	 treba	 opraviti	 nikakršnih	 testov,	 niti	 se	 ni	 bilo	 potrebno	 cepiti.	 Za	 potovalno	

lekarno	sem	s	sabo	vzela	tipična	zdravila,	kot	kamorkoli:	Nalgesin,	probiotike	in	obliže	za	žulje.	Poleg	

tega	pa	še	sprej	proti	komarjem	in	seveda,	kremo	za	sončenje.	

	

Varnost	

Španija	je	precej	varna	država,	nimaš	občutka,	da	si	ogrožen,	tako	da	sploh	v	poletnem	času,	ko	je	v	

mestu	še	do	zgodnjih	jutranjih	ur	v	centru	veliko	ljudi,	 lahko	brezskrbno	hodiš	naokrog.	Prav	tako	so	

javna	prevozna	sredstva	popolnoma	varna.	Seveda	pa	se	ni	pametno	sam	potikati	po	ozkih	ulicah	sredi	

noči,	še	posebej	to	velja	za	ženske.	

	



	
	

			 	

Denar	

Španija	je	članica	EU	in	ima	tako	kot	večina	članic	valuto	euro.	Pri	plačevanju	lahko	plačuješ	s	kartico	

ali	gotovino,	edino	na	kar	je	morda	dobro	biti	pozoren	je,	da	pri	dvigu	gotovine	zaračanuajo	provizijo,	

in	sicer	tako	španska	kot	domača,	slovenska	banka.	

	

Prevoz	

Na	destinacijo	sem	prispela	z	letalom,	in	sicer	sem	našla	direkten	let	iz	Bergama,	Italije.	Skupaj	s	prtljago	

sem	za	letalski	prevoz	odštela	ca.	140	evrov,	dodatno	pa	še	75	evrov	za	prihod	na	in	odhod	z	letališča.	

Let	sem	našla	preko	aplikacije	Skyscanner,	nato	pa	sem	rezervacijo	opravila	direktno	na	prevoznikovi	

spletni	 strani,	 ki	 je	 bil	 v	mojem	primeru,	Ryanair.	 To	 je	 najbolj	 ugodna	 taktika,	 ki	 jo	 uporabljam	 za	

kakršnakoli	potovanja.		

	

Komunikacija	pred	izmenjavo	

Komunikacija	 je	 potekala	 preko	 fejsbuka,	 kjer	 me	 je	 kontaktirala	 LORE.	 Odgovarjali	 so	 hitro	 in	

natančno,	tako	da	sem	se	pred	odhodom	počutila	pripravljena	in	sem	se	izmenjave	veselila.	

	

Sprejem	s	strani	tujih	študentov	

Kontaktna	 oseba	 me	 je	 prišla	 počakat	 na	 letališče,	 nato	 pa	 smo	 skupaj	 odšli	 do	 nastanitve,	

študentskega	doma	v	centru	mesta.	Prvi	dan	je	prav	tako	prišla	z	mano	do	avtobusne	postaje	in	mi	je	

pokazala	pot	v	bolnišnico.	Po	tem,	je	žal,	nisem	več	videla,	me	je	pa	prvi	teden	vprašala,	kako	je	delo	

na	inštitutu	in	mi	poslala	navodila,	kako	priti	do	letališča,	saj	sem	zanja	prosila.	Edina	ovira	je	bila	slaba	

angleščina,	ampak	sva	na	koncu	vseeno	uspeli	komunicirat.	

	

Nastanitev		

Študenti	smo	bili	nastanjeni	v	študenskem	domu	v	čistem	centru	Sevilje.	Razdelitev	sob	je	potekala	po	

principu	»kdor	prej	pride,	prej	melje«,	tako	so	tisti,	ki	so	prišli	na	začetku	imeli	samske	sobe,	ostali	pa	

smo	bili	v	deljeni	sobi.	Tako	sem	sama	bila	v	sobi	s	pogradom,	skupaj	s	Španko.	Vsak	teden	smo	imeli	

organizirano	 čiščenje,	 tako	 da	 je	 bilo	 domovanje	 čisto	 in	 prijetno.	 Do	 inštituta	 sem	 se	 vozila	 z	

avtobusom,	pot	je	trajala	nekje	15	minut.	Sama	lokacija	je	bila	res	super.	

	

Prehrana	

Čeprav	je	v	CA	bilo	napisano,	da	bi	naj	dobila	en	topel	obrok	in	žepnino	50	evrov,	sem	na	koncu	dobila	

le	žepnino,	50	evrov,	za	nakup	hrane.	To	je	bilo	odločno	premalo,	tako	za	kuhanje	doma,	kaj	šele	za	



	
	

			 	

hrano	 v	 restavraciji.	 Tako	 je	 hrana	 bila	 na	 koncu	moj	 strošek,	 kuhala	 sem	 sama	 in	 na	 teden	 sem	

zapravila	nekje	70	evrov,	v	celem	mescu	torej	280	evrov.		Študenti,	ki	so	opravljali	praktično	izmenjavo	

pa	so	dobili	en	topel	obrok	na	dan	v	bolnišnico.	

	

Delo	v	bolnišnici	oz.	inštitutu	

Samo	delo	je	potekalo	na	Inštitutu	za	fizologijo	in	biofiziko.	Delalo	se	je	vsak	dan	nekje	od	9:00	pa	do	

14:00.	Zjutraj	sva	se	s	študentom,	s	katerim	sva	delala	na	projektu	javila	mentorju,	profesorju,	ki	nama	

je	 dal	 nalogo	 za	 tisti	 dan.	 Nato	 sva	 na	 začetku	 večinoma	 opazovala,	 kako	 se	 pripravlja	 primarna	

nevronska	kultura,	nato	pa	sva	sodelovala	in	sama	pripravljala	nevronsko	kultura	iz	celic	hipokampusa.	

Opazovala	 in	 kasneje	 sodelovala	 sva	 pri	 disekciji	 možganov	 podgane,	 pri	 encimski	 in	 mehanični	

disperziji,	pri	menjavi	medija,	opazovanju	nevronov	pod	svetlobnim	mikroskopom.	Pregledovala	 sva	

tudi	 strokovno	 literaturo	z	 raziskovalnega	področja	 in	se	celo	učila	urejanja	 in	analize	slik,	 saj	 je	pri	

našem	projektu		to	bilo	ključnega	pomena,	bilo	pa	je	tudi	to	nekaj	novega	in	zato	super	izkušnja.	Po	

končanem	dnevu	smo	se	z	mentorjem	pogovorili	o	delu	tistega	dne.	

	

Mentorstvo	

Mentor	naju	je	spremljal	ves	čas.	Na	začetku	smo	si	zastavili	cilje	in	opredelili	najine	naloge.	Nato	smose	

vsak	dan	ob	prihodu	dobili	na	kratkem	sestanku,	kjer	smo	se	dogovorili,	kaj	bomo	počeli	tisti	dan,	pri	

čemer	naju	je	spremljal.	Po	končanem	delovnem	dnevu	pa	smo	se	tudi	pogovorili	o	delu,	tako	da	sva	

zares	razumela.	Poleg	tega	sva	v	drugem	tednu	morala	pripraviti	prezentacijo,	katero	sva	nato	morala	

dopolniti	in	imeti	še	eno	predstavitev	v	zadnjem	tednu.	Mentor	nama	je	bil	ves	čas	na	voljo	za	vprašanja	

in	je	eden	izmed	boljših	mentorjev	s	katerimi	sem	delala.	

	

	

Socialni	program	

Socialni	program	je	bil	zelo	slabo	oragniziran.	V	drugem	tednu	bi	morali	imeti	organiziran	ogled	mesta,	

vendar	so	le	tega	nekaj	dni	pred	predvidenim	ogledom	odpovedali.	Enkrat	so	nas	zato	namesto	ogleda	

mesta,	peljali	zvečer	ven,	to	pa	je	bilo	to.	Mednarodno	večerjo	smo	organizirali	sami,	pri	čemer	so	nam	

pomagali	pri	rezervaciji	prostora.	Sicer	smo	si	skupaj	z	ostalimi	študenti	sami	organizirali	 izlete	med	

vikendom,	tako	smo	šli	npr.	v	Cadiz,	v	Granado,	sama	pa	sem	šla	tudi	v	Barcelono.	Mentor	pa		je	vse	

sodelujoče	peljal	na	tipično	špansko	kosilo.	

	

Splošna	ocena	izmenjave	



	
	

			 	

Sama	organizacija	s	strani	študentov	v	Sevilji	je	bila	zares	slaba,	tako	glede	hrane	kot	tudi	socialnega	

programa,	 vendar	 pa	 je	 bilo	 delo	 na	 inštitut	 enkratno.	 Pridobila	 sem	 nova	 znanja	 iz	 področja	

nevrofiziologije,	ponovila	pipetiranje	in	delo	s	celičnami	kulturami,	pregledovala	literaturo,	poleg	tega	

pa	 se	 je	mentor	 zares	 zavzel	 za	naju	 in	 se	nama	posvetil,	 zato	 sem	zares	hvaležna	prof.	Alvarez	de	

Toledu.	

	

Potrebnik	

Obvezno	oprema	je	sončna	krema,	sončna	očala,	udobni	čevlji	in	pa	lahka,	poletna	oblačila,	ter,	seveda,	

kopalke,	saj	se	med	vikendom	lahko	zapelješ	do	obale	in	se	osvežiš	v	morju.	

	

Približna	razdelitev	stroškov	

Letalska	karta:	140	evrov	

Stroški	prehrana:	280	evrov	

Družabni	program	(organiziran	v	lastni	režiji):	180	evrov	

Avtobusni	prevoz:	30	evrov	

	
Delo	s	celičnimi	kulturami	v	laboratoriju	Oddelka	za	fiziologijo	in	biofiziko	Univerze	v	Sevilji	



	
	

			 	

	

Pogled	na	Seviljo	iz	ene	izmed	znamenitosti	v	Sevilji	-	Metropol	Parasola	



	
	

			 	

	

Samoorganiziran	enodnevni	izlet	v	obalno	mesto	Cadiz	



	
	

			 	

	

Kosilo	vseh	sodelujočih	pri	projektu	–	spoznavanje	španske	kulinarike	


