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KJE SEM BILA? 

Izmenjavo sem opravljala v manjšem portugalskem mestu Coimbra. Nahaja se severno od Lizbone in 

južno od Porta, nekje na sredi Portugalske,  pol ure stran od morja. Prikupno mestece ob reki, s 

prijetnim podnebjem in temperaturami konec septembra tudi do 30°C. Je predvsem študentsko 

mesto, saj naj bi tri četrtine prebivalcev predstavljali študentje. Prav tako je zelo multinacionalno 

mesto, kar pomeni, da za uporabo angleščine ni težav praktično nikjer. 

Coimbra je po nekaterih virih najstarejše univerzitetno središče Portugalske, spet po nekaterih pa je to 

Lizbona, vendar velja, da sta si to 'prvo' mesto tekom zgodovine podajali ena drugi. Ima bogato 

zgodovino, tako politično, demografsko kot tudi univerzitetno. Samo mesto ni veliko, zato se hitro 

počutiš domače in se z malo orientacije ne zgubiš več. Mir in počitek lahko najdeš v številnih parkih v 

centru mesta ali ob reki, kjer se ponujajo tudi dobri lokali in različni vodni športi. Po ulicah je polno 

slaščičarn, kjer prodajajo tradicionalne slaščice (najbolj znana je pasteis de nata), katere je nujno 

potrebno poskusiti. V roku slabe ure vožnje z vlakom lahko obiščeš atlantsko obalo (temperatura 

morja je pod 20°C, vendar kjer je volja tam je moč  ), prav tako se v okolici nahajajo hribovita 

območja (Lousa), kjer so lahke planinske poti za vse, ki se radi sprehodijo po naravi.   

 Coimbra v večernem mraku 

 

 

 



 
 
 
 

 

KONTAKTIRANJE PRED IZMENJAVO IN SPREJEM 

Moja 'pot' se je začela že zelo zgodaj. Prvo potrditev s Portugalske sem dobila že 15. Februarja, zato 

sem lahko že zgodaj ujela nizke cene za letalsko karto in začela z ostalimi grobimi pripravami. Konec 

maja so nas vse študente, ki smo bili sprejeti na izmenjavo dodali v skupino na facebooku, kar nam je 

koristilo pri iskanju prvih kontaktov ter dogovarjanju glede potovanja. Sama sem našla partnerja za 

potovanje z Lizbone do Coimbre, kar je bila velika prednost, kot če se iščeš in loviš čisto sam. Za vse, 

kar sem potrebovala, sem se obračala na LEO iz Coimbre, ki je bila vestna in hitra pri odpisovanju, ter 

uredila vse, kar sem prosila. V začetku avgusta so nam poslali končni seznam oddelkov, na katerem 

smo večinoma ugotovili, da so nam zamenjali oddelke; torej kar so nam potrdili februarja (v mojem 

primeru ginekologija), so potem večini preklicali in upoštevali drugo ali tretjo željo.  

 

V maju me je prav tako osebno kontaktirala moja kontaktna oseba (Eleni), mi posredovala svoje 

podatke in mi ponudila pomoč pri morebitnih težav ali vprašanjih. Sama sem bila popolnoma 

navdušena nad njo, že preden sem jo spoznala, kasneje pa še bolj; mislim da lahko isto potrdim tudi 

za ostale študente in njihove kontaktne osebe.  

V Coimbro sem prispela skupaj z Robertom (študent iz Nemčije), ki sem ga že omenila. Vzela sva vlak 

iz Lizbone do Coimbre, kot so nam predlagali, nato pa naju je na železniški postaji dvignila Eleni. Ker 

sva prišla v Coimbro en dan prehitro (v študentu smo imeli rezervirana prenočišča šele z dnem 

kasneje) nama je ponudila svoje stanovanje, tako da sva ostala pri njej. Naslednji dan naju je prišla 

iskat LEO in naju peljala v študentski dom. 

 

NASTANITEV IN PREHRANA 

Bivali smo v novem študentskem domu (Polo III), ki je v neposredni bližini novih zgradb univerze. 

Bolnišnica je oddaljena le dobrih 10 minut, tako da je bila lokacija zares idealna, kar se tiče odhoda na 

prakso. Do centra mesta smo peš potrebovali prve dni 45 minut, kasneje, ko smo pridobili kondicijo pa 

smo zmogli že v 35 do 30 minutah. Coimbra in nasploh Portugalska je namreč precej razgibanega 

reliefa, kar pomeni številne vzpone in spuste, če se sprehajaš po mestu, vendar ima vse svoj čar in 

pozitivne posledice – tight & butt workout .  

Trgovina je bila od študenta oddaljena 15 minut. Prvi dan so nas kontaktne osebe peljale tja, da smo 

se naučili pot in večinoma smo kupovali vso hrano tam. Zajtrke smo si pripravljali sami, glede na to, 

kdaj je kdo začenjal prakso, večerje pa smo navadno pripravljali vsaj v manjših skupinah skupaj, kar je 

bila odlična priložnost za zabavno druženje. Edina slabost je bila, da v kuhinjah večinoma ni bilo 

pribora in krožnikov, zato smo morali vse to nakupiti v bližnjih kitajskih trgovinah. Tako je vsak zase 



 
 
 
 

 

kupil krožnik, pribor in kakšno šalico za čaj/kavo. Kar se tiče posod za kuhanje, ponev in ostalega 

materiala, pa je bilo večinoma dovolj in tega nismo dokupili. Potrebno je bilo tudi kupiti nekaj 

materiala za čiščenje kuhinje, tako da smo imeli nek skupni budget za takšni potrošni material. 

Razporejeni smo bili po celem študentu, tako da smo pripadali različnim kuhinjam, vendar smo se 

kljub temu zbirali nekje na kupu, po dogovoru, četudi ostalim študentom ni najbolj odgovarjalo. 

Vendar, mesec september je v Coimbri mesec zabav, tako da nekih večjih težav s pritožbami glede 

hrupa nismo imeli, večinoma celo nasprotno – so se nam kateri tudi pridružili.  

Za kosila smo dobili kupončke, ki smo jih vnovčili v kantini zraven študenta ali v mestu. Lahko si jih 

uporabil za kosilo ali večerjo. Z jedilnikom sem bila zadovoljna (meso, riba in vegi), tudi okusno je bilo, 

edini problem je bila gneča, zato smo se dogovorili, da na kosila odhajamo ob 14 h, ko so ostali 

študentje že končali svojo pavzo in nadaljevali s predavanji, tako  da ni bila vrsta za čakanje predolga. 

Kupončkov je bilo 28, za vsak dan eden, cena brez kupončka pa je bila prav tako zelo ugodna (2,4 

evra). 

 Sproščen popoldan v parku ob sladki pasteis de nata  

 

DELO V BOLNIŠNICI 

Svojo prakso sem opravljala na oddelku za nevrologijo, kar je bila moja druga želja, saj sem slišala, da 

je bilo leto dni nazaj zelo pohvaljen oddelek. Letos moram priznati ni bilo ravno tako dobro. Bila sem 

sama, dodelili so me k mladi specializantki, ki je šele začela svojo kariero in je bila že brez moje 

prisotnosti precej obremenjena. Vendar se je trudila, da mi je če se je le dalo, čim več prevedla. Včasih 

sem ostajala z njo na oddelku, včasih sva bile pa z njeno mentorico v dnevni ambulanti, kar sem imela 

najraje. Ker razumem špansko, sem ob poslušanju anamneze pogosto že sama dojela kaj je osrednja 

težava, nato so mi podrobnosti prevedli še v angleščino. Opazovala sem tudi preglede, vendar sama 



 
 
 
 

 

nisem počela ničesar. Prav tako sem opazovala postopke lumbalne punkcije in interpretacijo izvidov 

ter slikovnih preiskav.  

Delo sem začenjala ob 9.30, kar je bila velika prednost, saj so nekateri bili v bolnici tudi že pred osmo 

uro zjutraj. Zaključevala pa sem med nekje okrog 13h, odvisno od dela in zanimivosti.  

Na vaje sem morala prinesti samo plašč in logbook za sprotno podpisovanje. Seboj nisem jemala 

nobenih vrednih stvari, saj mi niso ponudili kakšne omarice od ključem, tako da sem svoje stvari 

puščala v računalniški sobici, kjer se je dnevno obrnilo kar nekaj ljudi.  

 

PROSTI ČAS  

Prosti čas smo zmeraj koristno in zabavno zapolnili. Socialni program so nam skrbno pripravili - vsak 

dan je bilo nekaj organizirano, popoldan ali zvečer, tako da nam nikakor ni utegnilo biti dolgčas. 

Primeri aktivnosti so na primer obisk obale, turističen ogled Coimbre, veslanje po reki, igre v mestnem 

parku, priprava večerje narodov (na sliki), organizirane večerje v mestu, … Včasih smo si tudi sami kaj 

organizirali in jih o tem obvestili, ter smo nato skupaj priredili program. Bili smo res čudovita skupina 

in kljub temu, da nas je bilo kar 25, nismo imeli težav z boji interesov. Mislim, da smo vsi prišli na 

izmenjavo odprti za vse novo in smo se sprejemali z vsemi pozitivnimi in negativnimi lastnostmi vred. 

Prvi vikend ni bilo organizirano načeloma nič, zato smo se odločili da gremo en dan v planine, drug 

dan pa na morje. Odlična izbira, odlične priprave in odlična izvedba, predvsem pa odlična družba . 

Drug vikend je bil organiziran izlet v Lizbono (sama se ga nisem udeležila), tretji vikend v Porto (čez 

dan smo imeli oglede mesta, degustacijo vina, vožnjo z ladjico, zvečer pa zabava do jutranjih ur), 

četrti vikend pa spet prosto, nekateri so nas že zapuščali, nekateri a smo se še poveselili skupaj v 

Coimbri.  

  z Nemci, sem 

pripravila odlično večerjo…škoda da v študentu ni bilo pečice, bi spekli še potico. 

 



 
 
 
 

 

Kot sem že omenila, je Coimbra v septembru zelo živahno mesto. Večina prebivalcev je namreč 

študentov, zato si res zasluži , da jo kličejo študentsko mesto. Prvi teden je bilo mesto mirno, skoraj 

mrtvo, .septembra in nato še bolj 14. septembra, ko se je uradno začelo šolsko leto, pa se je napolnila 

z mladimi in začelo se je dogajati. S tem 'dogajati' mislim na to, da je mesto resnično zaživelo. Čez dan 

so se po ulicah slišale pesmi, kriki , smeh, kar je bilo vse del programa brucovanja, ki se pri njih vleče 

cel mesec. Študentje nosijo tipične uniforme, na katere so izredno ponosni, saj iz Coimbre izvira 

oblačilo junaka Harry Potterja. In res izgledajo kot pravi Harry Potterji. Vsak večer, še posebej pa ob 

torkih in četrtkih so bile zabave, medicinska fakulteta je imela vsaj dve na teden. Tako da smo se 

pogosto po večerji odpravili na kakšno pijačo, ples, skratka zabavo do jutranjih ur.  

   

PREVOZI 

Letalsko karto za Lizbono sem rezervirala že v začetku marca, kmalu za tem, ko sem imela potrjeno 

izmenjavo. Letela sem iz Benetk direktno v Lizbono (povratna karta je bila 200 evrov). Ker sem imela 

prijateljico v Lizboni, sem imela veliko prednost in pomoč ob prihodu. Sicer pa je na letališču metro 

postaja, kjer bi v nasprotnem primeru vzela metro do železniške postaje Oriente, od tam pa nato z 

vlakom proti Coimbri. Karta za vlak do Coimbre stane ob dokazilu, da si star manj kot 25 let (osebna 

ali študentska) 14,5 evra, sicer pa okrog 20 evrov. Vlaki so udobni, opremljeni z wifijem, vožnja pa 

traja slabi dve uri. 

V Coimbri sta dve postaji, Coimbra –B je na obrobju mesta, kjer je najbolje izstopiti s potovalkami, 

zmeraj so tam tudi taxiji, če potrebuješ prevoz naprej, postaja Coimbra (oz. Coimbra-A) pa je v centru 

mesta in je bila uporabna kadar smo odhajali na morje in druge izlete, ker smo do nje brez težav 

pripešačili, medtem ko do druge vzame hoja morda preveč časa.   

 

OKVIRNA PORAZDELITEV STROŠKOV 

Okvirna poraba stroškov je praktično odvisna od tega, kako si želiš preživeti čas. Sama lahko rečem da 

sem za vse skupaj potrebovala okrog 1000 evrov. Za prijavnino v Sloveniji sem plačala 180 evov, za 

letalsko karto sem odštela 200 evrov, za socialni program so bile cene okrog 100 evrov (vikend v 

Lizboni 120e in Porto 90e; pri tem so bili kriti stroški hostla, prevoza in ogledov, v Portu tudi večerje). 

Dodatno sem potem porabila še okrog 600 evrov. Odobrena mi je bila tudi pridobitev sredstev 

javnega razpisa (280 evrov). 

 

 

 



 
 
 
 

 

ČE POVZAMEM VSE … 

Če bi morala kratko in jedrnato predstaviti svoj pogled na to izkušnjo, bi rekla naslednje: bogat mesec, 

poln čudovitih socialnih dogodkov, novih prijateljstev in hkrati delovna izkušnja, ki me je obogatila z 

novim znanjem. Morda bi želela, da bi se z menoj na praksi malo več ukvarjali, ampak ob vsem kar se 

je dogajalo skupaj s študenti, ko smo zaključili delo v bolnišnici in si v popoldnevih in za vikende skupaj 

krajšali čas, sem vse prej kot razočarana. Res nepozabna izkušnja in prijateljstva, ki mi bodo ostala za 

večno. Če bo le prilika, se bomo še srečevali in to je največ, kar smo lahko dobili na tako kratki 

izmenjavi.  

 

Moja multinacionalna družina  

 

 

 


