
Poročilo 
 

 

 

Poročilo naj vsebuje: 

 

- pred izmenjavo (pomoč države gostiteljice pri urejanju papirjev, vize, welcome 

letter, razpolaga kontaktnih oseb...) 

 

Organizacija pred prihodom je bila zelo doba, kot tudi celoten čas izmenjave. Welcome 

letter sem dobil 19. junija, ampak na iscope strani je bilo že 2 meseca prej. Kontaktni 

osebi sta bili dve. 

 

- prihod v državo (vas je kdo počakal na letališču/postaji, peljal v bodočo nastanitev, 

razložil sistem delovanja prakse itd.) 

 

Ob prihodu na letališče me je čakal študent iz odbora za izmenjave in to kljub pozni uri 

(1 ponoči!). Zapeljal me je do moje namestitve in mi poiskal nekaj za jesti, ker sem bil 

lačen. V ponedeljek prvi dan prakse smo imeli zjutraj uvodni briefing ,kjer nam je LEO 

posredoval vse informacije, o praksi, mestu, organizaciji in nam razdelil bone za menzo. 

V torek naslednji dan smo šli skupaj s študenti na naš izbrani oddelek, kjer so nas 

predstavili mentorjem. 

 

- praksa (opišite kaj ste počeli na praksi, kakšno je bilo sodelovanje z mentorjem, 

koliko ur ste v povprečju delali, vas je prvi dan nekdo odpeljal do mentorja in 

predstavil,itd.) 

 

Praksa je potekala v veliki javni bolnici . Mojega mentorja nisem videl. Zame so skrbeli 

stažisti in specializanti, ki pa so bili zelo vredu. Dela, pa je bilo bolj malo. V povprečju 3 

do 4 ure. Pacientov ni bilo , kaj dosti. 

 

- nastanitev (kje ste spali, ste bili zadovoljni z nastanitvijo, kaj pa hrana, koliko 

obrokov dnevno je bilo zagotovljenih) 

Stanovali smo v študentskem domu. Sobe so bile večinoma po dva. Nekateri so bili tudi 

trije v sobi. Vsako nadstropje je imelo svojo kuhinjo in dnevno sobo. Na delovni dan smo 

imeli zagotovljen en obrok v bolnišnični menzi. 

 

 

-družabni program (je bilo kaj organizirano, ste se tuji študentje med sabo 

organizirali, itd.) 

 

Družabni program je bil super! Vsako sredo smo imeli international party z tradicionalno 

hrano in pijačo. Vsak je nekaj prinesel od doma ali pa skuhal tam. Imeli smo tudi tri 

skupne večerje. Prvi petek uvodno, nato skupaj s študenti iz Porta in na koncu še 

zaključno poslovilno. Prvi vikend smo imeli ogled Lizbone in Sintre. Tretji vikend, pa 



smo šli v Porto. Ostale vikende smo bili prosti, da si lahko kaj sami organiziramo. Jaz 

sem šel na primer na jug z avtom. 

 

 

- splošni vtis 

 

Splošni vtis je bil več kot odličen. Če pričakuješ dosti prakse v bolnišnici, pač to ni pravo 

mesto, če pa bi rad spoznal dosti zanimivih ljudi in užival en mesec v lepotah 

Portugalske, pa toplo priporočam.  

PS: pa organizacija je bila na visokem nivoju! 

 

 

 

Vid Cenčič 


