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P O R OČ I L O  Z  I Z M E N J AV E  V  K A N A D I

Uvod

Pravkar sem pristal v New Yorku in 
čakam na check-in v hostlu. Pravi čas 
da dokončam poročilo, dokler so 
izkušnje še vroče. Navdušenje nad 
poletjem 2009 se je zame pričelo že v 
začetku leta, ko sem izvedel da sem 
dobil mesto za raziskovalno prakso v 
Kanadi. Pa vendar je za nas študente 
zmeraj na prvem mestu vprašanje 
financ, predvsem letalskih prevozov, ki 
so na prvi pogled zelo dragi in ki so mi 
v začetku povzroči l i kar nekaj 
glavobolov, na koncu pa sem vendarle 
uspel najti ugodne ponudbe.

Potovanja čez lužo je smiselno načrtovati oz. rezervirati čim prej - priporočam nekaj tedensko 
spremljanje gibanja cen poletov pri prevoznikih kot so Delta Airways, Virgin Atlantic in British 
Airways ter hkrati pri spletnih ponudnikih kot so Opodo, Netflights in Expedia. V mesecu februarju 
imajo ponavadi akcijske ponudbe in lahko dobis povratno letalsko karto London - New York že za 
300 EUR. Smiselno je upoštevati, da se s 1.julijem (pričetek sezone) zvišajo cene poletov. Letenje 
neposredno v Kanado je bistveno dražje kot pa pristanek v ZDA in potem prečkanje meje z 
avtobusom. Priporočam Megabus, v kolikor ni te možnosti pa Greyhound pelje povsod (hitre 
rezervacije se splačajo). Če vam večkratno presedanje ne predstavlja večjih težav se na tak način 
prihrani veliko denarja, ki ga lahko pametneje porabite za nekaj počitniških dni v mestih, kjer 
presedate. Prav tako vam ta način predstavlja fleksibilnost, saj februarja še ne boste vedeli v katero 
mesto v Kanadi vas bodo sprejeli na izmenjavo. New York je dobro izhodišče za vzhodno Kanado 
(Toronto, Montreal, Quebec City, London), hkrati pa ima največ domačih poletov. Tako sem jaz šele 
po potrditvi mesta rezeviral let New York - Seattle. Poceni potovanje do Londona pa mislim da vsi 
poznate (RyanAir in EasyJet).
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Pred prihodom

Komunikacija s kontaktno osebo je bila odlična in zelo ažurna. Več kot mesec dni pred uradno 
potrditvijo (Letter of Acceptance) so me obvestili, da bom preživel mesec dni v Vancouvru. Moram 
pa priznati da so potem skoraj pozabili, da morajo vseeno poslati tisto pismo. Nekaj težav so imeli 
tudi s ponujenimi projekti, saj v bazi ni bilo vseh možnih, spet druge pa so preklicali tik pred zdajci 
(en teden pred prihodom) in so bili kolegi primorani izbrati projekt, ki si ga v bistvu niso želeli.

Prihod v Vancouver; nastanitev in hrana

Ob prihodu v mesto me je študentka medicine pričakala na postaji in odpeljala do stanovanja, 
ki je imelo fenomenalno lokacijo - sam center mesta. 
Deset minut hoje do plaže ali Stanley parka in le nekaj 
minut do glavnih postaj m e s t n e g a p r o m e t a . 
Stanovanje je bilo tudi zelo veliko, ne ravno zelo čisto, pa 
vendar moram dodati da sem bil tokrat samo jaz 
srečen, saj so bili ostali trije (ja, samo tr ije) študenti 
nastanjeni skoraj 2 uri vožnje do centra mesta. No v 
glavnem, ta študentka mi je v nekaj minutah na kos papirja 
nakracala, kje v okolici n a j d e m t r g o v i n o i n 
av tobusno pos ta jo ter odvihrala dalje po opravkih 
(seveda je list papirja vzela s seboj, ker ga je potrebovala). 
Do danes je nisem več srečal. Zvečer me je obiskala 
tudi študentka, ki je bila moja kontaktna oseba im mi 
izročila 100 dolarjev - za hrano. Naj poudarim, da je 
najcenejše kosilo (in ceni primeren je tudi okus) okrog 
8 dolarjev, tako da za hrano ni ravno poskrbljeno. Prav 
tako so sadje , meso in mlečni izdelk i v b is tvu 
najdražji. Obvezen strošek je tudi mesečna vozovnica - 
zame je to predstavljalo le 73 dolarjev, za ostale kolege, ki so bili nameščeni skoraj na meji z ZDA 
pa še enkrat več. 

Laboratorij

Naslednji dan sem se odpravil do kampusa University of British Columbia (UBC), sam poiskal 
mentorja in se mu predstavil. V laboratoriju so bili vsi zelo prijazni, a hkrati zelo nepripravljeni na 
novega študenta. Več kot en teden sem urejal papirje in srečeval tajnice, da so mi pripravili ključe 
do laboratorija, saj imajo vse zaklenjeno. Tako da sem ves ta čas moral nadlegovati ostale iz 
laboratorija, da so mi odpirali vrata. Moj mentor si je vmes tudi premislil glede projekta in mi dal za 
delat nekaj drugega. Saj ne da ni bilo zanimivo, pa tudi ne to da na koncu nisem delal zelo želenega 
projekta, ampak celice, ki so jih ustvarili preprosto niso bile pripravljene sodelovati. Potem ko sem 
po 1 tednu ugotovill, da celična linija preprosto ni v redu, sem pričel ustvarjati novo, ki jo je po 1 
tednu dela nekdo uničil (beri nenamerno dodal nekaj okuženega medija). Skratka na koncu sem 
večino časa preždel na internetu in na zelo zabavnih kosilih z ostalimi iz laboratorija. Po kosilu pa 
sem poskušal čim bolj uživati v mestu, ki je prečudovito. 
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Človek bi si mislil: začetek relativno dober, vse dobro. Sledila pa je žalostna saga, ki je bistveno 
spremenila moj pogled na Kanado, kot razvito in napredno državo.

Družabni dogodki

V prvem tednu so gostitelji vendarle organizirali nekaj dogodkov. Pričelo se je z roštiljado na 
plaži, ampak ker nihče ni imel pripomočkov za pripravo roštilja, smo dve uri prej dobili obvestilo, naj 
prinesemo kar želimo sami. Tako smo se zbrali štirje na plaži in jedli neko zelenjavo, namaze in čips. 
Od teh štirih je bil še en študent iz Romunije in dve študentki 1.letnika medicine na UBC. Potem 
smo se še enkrat dobili za bejzbol tekmo, ki sta jo omenjeni študentki zapustili po dveh urah. In to 
je to. Skratka, lokalna organizacija zelo slaba. Kasneje sem tudi izvedel, kje je razlog. Namreč vse je 
bolj ali manj urejala ena sama oseba, kljub temu da se je okrog 50% študentov prvih dveh letnikov 
prijavilo na izmenjavo. Glavni razlog je, da je način deljenja mest nepošten in zato nihče ne želi 
sodelovati pri sprejemu tujih študentov. Kako delijo mesta - žreb, saj celotna Kanada (15 ali 16 
medicinskih fakultet) pošlje v tujino manj študentov kot Slovenija. Hkrati sta dve mesti zagotovljeni 
za dve osebi, ki organizirata sprejem tujih študentov v posameznem mestu.

No, saj smo se znašli in raziskovali okolico sami, pa 
vendarle smo vsi pričakovali, da bomo spoznali 
nekaj domačih študentov medicine ali celo nekaj 
Kanadčanov. Pa smo se na koncu družili z azijci in 
evropejci. Ne da ne bi bili domačini prijazni, ampak 
tako svetohlinsko in površinsko. Še beseda ali dve o 
nightlifu, ki je enostavno zanič. Za vstop v večino 
klubov in pubov moraš plačat vsaj 5 - 10 eurov, s 
tem da zelo dolgo čakaš na vstop, saj delajo 
umetne vrste in s tem videz, kako je klub 
popularen. Vse se zapre ob treh zjutraj. Noter pa 
tudi ni prave čage, kot jo poznamo medicinci v 
Mariboru.

Spodbudna misel za konec

Na koncu smo izvedeli, da za naslednje leto pa bodo 
poskusili organizirati nekaj več družabnih dogodkov, tako da se 
zna stanje izboljšati. Morda še en nasvet, saj sem imel 
priložnost obiskati tudi Toronto in Montreal. Prav slednji je 
najboljše mesto v Kanadi. Relativno poceni hrana, ki ima okus, 
odlično nočno življenje in pa zelo prijateljske domačine. Tisti, 
ki znate vsaj malo francosko, le pogumno v Montreal, ostali pa: 
kot lahko vidite s priloženih slik, Vancouver (2010 WInter 
Olympic Games) je čudovito mesto. 
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