
Záverečná správa študenta – Erasmus štúdium 2013/2014 

Záverečná správa o Vašich skúsenostiach zo študijného pobytu Erasmus poskytuje cenné 

informácie, ktoré prispejú k zlepšovaniu programu a zároveň prakticky pomôžu Vašim 

nasledovníkom.  

 

1. Zahraničná organizácia 

a. Krajina: Fínsko 

b. Názov univerzity: University of  Turku 

c. Adresa (ulica, mesto, PSČ): Rehtorinpellonkatu 3, 20540 Turku 

d. Meno kontaktnej osoby: Kaija Kangasjärvi (medicína) 

e. e-mail kontaktnej osoby: kakanga@utu.fi 

 

2. Prípravy pred odchodom na Erasmus štúdium (skúšky,...) 

V predošlom semestri som odchodila a urobila skúšky zo všetkých predmetov, ktoré 

v ponuke univerzity neboli. Bolo toho veľa, ale zvládnuť sa to dalo. Moja rada je – čím 

viac doma, tým lepšie, lebo sa potom netreba s nikým naťahovať či a čo uzná. 

A v zahraničí sa potom môžete venovať tomu, čo vás najviac zaujíma. Čo sa papierov 

a informácií o škole a bývaní týka, Turku je v tom perfektné. Všetko prehľadne 

a podrobne, dostatočne včas. 

 

3. Začiatok a koniec semestra:  

Na začiatku prišlo prekvapenie v podobe problémov s jedným kurzom – časovo sa nedal 

zladiť so všetkými ostatnými, ktoré som potrebovala. Vďaka Božiemu riadeniu a pomoci 

našej nesmierne milej koordinátorky sa to podarilo vyriešiť. Buďte pripravení, tento 

pobyt otestuje vašu schopnosť nevzdať sa, nebáť sa ozvať a konštruktívne riešiť 

problémy. Na konci čakajte papierovačky. Musím však oceniť organizovanosť tejto 

inštitúcie – o všetkom potrebnom vždy podrobne informujú emailom (niekoľko krát). 

 

4. Erasmus pobyt 

a. Začiatok pobytu: 2. 1. 2014 

b. Koniec pobytu: 27. 5. 2014 

c. Dĺžka pobytu v mesiacoch: 5 

 

5. Príprava pobytu, štúdium 

a. Informácie o pobyte  - vynikajúce 

b. Jazyková príprava (kurz) – nepotrebovala som 

c. Spôsob a systém výučby – individuálnejší, vyžaduje vlastnú aktivitu, praktický 

 

6. Ktoré predmety by ste odporučili popr. neodporučili ? Prečo ?  

Názov predmetu Vyučujúci Komentár (úroveň, dĺžka, 

záverečný test, skúška) 

Jazyk v ktorom 

sa predmet 

vyučoval 



pediatria  11 týždňový kurz nepotrebujete, 

nezapisujte si ho! Kratšie sa nedá, 

skúšala som. 

EN 

chirurgia  koľko potrebujete, odbor aký 

chcete, množstvo operácií, 

asistencie, dostanete sa 

k zaujímavým prípadom, aké doma 

neuvidíte 

EN 

urgent  8 týždňov, fungoval spôsobom 

nájdi si niekoho, na kom budeš celý 

deň visieť, plus semináre sme mali 

rozdelené témy na spracovanie.. 

odporúčam dať si radšej obyčajné 

aro 

EN 

gynekológia  koľko potrebujete, ak vás zaujíma, 

je možnosť naučiť sa naozaj veľa, 

od operácií po ultrazvuky.. 

EN 

    

    

    

 

7. Ubytovanie, strava, doprava, ostatné 

a. Typ ubytovania (spokojnosť, vybavenosť, veľkosť):  

výborné, vlastná kúpeľňa, kuchyňa spoločná na poschodí 

b. Cena za ubytovanie:  360e/mesiac 

c. Stravovanie:  perfektné student cafeteria tu majú.. úroveň lepšej reštaurácie, so 

študentskou kartou za 2,60e (hlavné jedlo, pitie, šalát a pečivo ako príloha) 

d. Varianty dopravy: zožeň si bicykel, pešo, autobus 

e. Prístup na počítač, internet: všade 

 

8. Celkové hodnotenie pobytu: 

Bola to perfektná skúsenosť. Vďaka inému spôsobu výučby ma prinútila 

samostatnejšie uvažovať, nečakať hotové, ale ísť si za svojím. Doktori tu študenta 

berú ako kolegu, každý sa oslovuje zásadne krstným menom bez všemožných titulov, 

opýtať som sa mohla na všetko, funguje tu teamwork. Mohla som veľa robiť 

prakticky, a bolo na mne, čo využijem. Zistila som, že kvalita medicíny nespočíva 

v úžasných prístrojoch a vybavení, ale v čase a správaní lekára k pacientovi 

a kolegom. Taktiež bolo krásne rozprávať sa s medikmi z iných krajín, ako systém 

funguje u nich, otvorí to oči. A možnosť cestovať a zažiť nové veci. 


