
POROČILO O IZMENJAVI 
Lizbona, Portugalska – 2.8.-28.8.2012 

 
 
 
Za mesto opravljanja moje enomesečne izmenjave sem si izbrala Lizbono. Izbrala sem jo, ker sem si 
že prej želela iti tja in to je bila odlična priložnost, da to željo uresničim. Poleg tega je tudi moj brat bil 
na izmenjavi v Lizboni in me je zelo navdušil nad mestom ter tudi nad samo organizacijo izmenjave. 
Enomesečno izmenjavo sem opravljala v avgustu, to je bil namreč edini mesec na izbiro, če si želel 
prakso opravljati v Lizboni. Izbiral si lahko med dvema medicinskima fakultetama, ena je sprejela 
okoli 40 tujih študentov, druga pa le okoli 18. Sama sem izbrala to z večjim številom, saj sem v tem 
primeru prakso opravljala v eni izmed največjih bolnišnic v Evropi. Je pa res, da nas je bilo ogromno, 
tako da je bilo nemogoče se družit z vsemi udeleženci izmenjave. 
 

 
Bolnica St. Maria 
 
Organizacija s strani portugalskih študentov je bila odlična. Že kakšen mesec pred samo izmenjavo so 
nam posredovali potrebne informacije glede prakse, bivanja, prehrane in podobno. Komunikacija 
pred izmenjavo je bila super, kontaktne osebe so redno odgovarjale na morebitna vprašanja. Naredili 
so tudi facebook skupino samo za nas, preko katere smo lahko postavljali dodatna vprašanja že pred 
prihodom, med samo izmenjavo pa je bila ta stran tudi glavni pripomoček za obveščanje med sabo. 
Od organizatorjev smo dobili tudi portugalske sim kartice, s katerimi smo se med seboj lahko klicali 
zastonj.  
 
Sama sem v Lizbono letela direktno iz Zagreba. V Lizbono sem prispela okoli dvanajstih ponoči in 
kljub enourni zamudi letala me je na letališču še vedno čakal Tomas, glavni organizator. Nato naju je 
skupaj z Leo (študentka iz Ljubljane, ki je priletela z drugim letalom) zapeljal do najinega 
študentskega doma, kjer smo bili nastanjeni. Študentski dom je bil bolj star, v sobah smo bili po dva, 
v vsakem nadstropju sta bili dve kopalnici. Je pa bila samo ena kuhinja za cel študentski dom, se pravi 
za vseh šest nadstropij, pa še ta je bila zelo umazana, saj marsikdo ni za sabo pomil posode in 
pospravil. V študentskem domu je bilo še nekaj portugalskih študentov, s katerimi smo se srečevali v 
kuhinji, včasih smo se z njimi tudi družili na balkonih. Dobra stran tega študentskega doma je bila, da 
je vsak teden prišla čistilka, pospravila sobe, menjala posteljnino in očistila kopalnice. Je bil pa 
študentski dom kar oddaljen od centra mesta, tako da smo se v bolnico vozili z avtobusom, kar je 
trajalo kakšne tričetrt ure. Nabavili smo si mesečne vozovnice za avtobus in metro, kar nas je stalo 
okoli 45 evrov. Metro in tudi avtobusi ter trami so nehali vozit okoli enih ponoči, tako da smo se 
ponoči vračali domov s taksiji, ki pa so res poceni. 
Zagotovljen smo imeli en obrok dnevno (med delavniki). Jedli smo v študentski menzi v bolnici, hrana 
je bila super, vsak dan si imel na voljo najmanj tri različne menije, od tega je eden bil vedno morski.  
 



 
Študentska menza v bolnišnici 
 
Menza je bila nekakšen skupen prostor, kjer smo se po končani praksi dobivali in se dogovarjali za 
popoldanske plane. Običajno je že vsak vnaprej v facebook skupini povedal kam bi rad šel in ti si 
lahko zbiral kateri skupini ljudi si se želel priključiti. Lizbona je namreč mesto, kjer imaš ogromno za 
počet in za videt. Tako smo npr. včasih šli na plažo, na sprehod po mestu, v oceanarium, po muzejih, 
tržnicah, na kavico in sladoled... Šli smo tudi na štadion gledat tekmo med Lizbono in Brago, en dan 
smo si najeli tudi avto ter se odpravili malo južno od Lizbone ter si ogledali nekaj čudovitih plaž in 
mest. V glavnem, nikoli nam ni bilo dolgčas, vedno se je našlo kaj zanimivega za počet. 
Poleg našega vsakodnevnega plana je bil s strani organizatorjev organiziran tudi socialni program. Za 
dva vikenda sta bila organizirana nacionalna socialna vikenda, enkrat v Portu, drugič v Lizboni. V 
sklopu teh dveh nacionalnih vikendov so se zbrali vsi študentje na izmenjavi na Portugalskem, kar 
pomeni, da je bilo na enem kupu približno 140 tujih študentov. Sama sem se udeležila vikenda v 
Portu, kjer pa je bilo na žalost ogromno izgubljenega časa s čakanjem na druge skupine, tako da bi v 
lastni organizaciji lahko doživel in videl veliko več. Zaradi tega neprestanega čakanja se vikenda v 
Lizboni nisem udeležila, pa tudi že pred tem vikendom sem si večino Lizbone ogledala že sama. Tudi 
med tednom so bile organizirane različne aktivnosti, npr. surfanje, igranje nogometa, kolesarjenje.  
 

     
 
Tudi nočno življenje v Lizboni je izjemno pestro. Obstaja en predel, kjer je ogromno barov, veliko ljudi 
stoji sredi ulic, pije koktajle ter se pogovarja. Poleg tega smo šli tudi v kakšen nočni klub, če ne drugo 
pa smo se družili kar v študentskem domu na balkonu ali v skupni dnevni sobi. 
Organizirane smo imeli tudi štiri večerje, in sicer večerjo za dobrodošlico, večerjo s fado glasbo 
(tipična portugalska glasba), internacionalno večerjo, na katero je vsak prinesel tipično pijačo iz svoje 
države, ter poslovilno večerjo.  



 

        
 
Sama sem si izbrala prakso na oddelku za kardiotorakalno kirurgijo. Prvi dan prakse so nas 
organizatorji pospremili do naših mentorjev. Skupaj z mano na oddelku sta še bila dva Avstrijca in vsi 
skupaj smo imeli istega mentorja, ki je znal dobro angleško. Dela v bolnici ni bilo veliko, običajno smo 
opazovali operacije, kar je trajalo približno 4 ure. Za mene je bilo to zelo zanimivo, saj še nikoli prej 
nisem videla operacije na utripajočem srcu. Drugače pa kirurgija ni ravno najboljša izbira, če se želiš 
med prakso ogromno naučit. Naš mentor ter tudi ostali zaposleni so bili izredno prijazni, čeprav so 
nam med samo operacijo bolj malo razlagali. So nam pa vsi dajali nasvete, kam naj gremo na plažo, 
katere restavracije naj obiščemo in podobno. Naš mentor nas je eno popoldne celo povabil na 
jadranje. 
 

 
 
Lizbona je bila odlična izbira za opravljanje poletne izmenjave. Prakse v bolnišnici je bilo ravno dovolj, 
tako da si lahko užival v lepotah mesta. Organizacija je bila odlična, vse je potekalo brez zapletov. 
Spoznala sem veliko čudovitih ljudi, ki so naredili to izmenjavo res posebno in upam, da bomo z njimi 
ohranili stike ter se še kdaj srečali. 
 
 
Ana Cenčič 
 


