
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: Poľsko 

b. Názov univerzity:Uniwersytet Medyczny w Lodzi 

c. Adresa (ulica, mesto, PSČ): 

d. Meno kontaktnej osoby: Mr Wojciech Dyniak 

e. e-mail kontaktnej osoby: wojciech.dyniak@umed.lodz.pl 

 

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

Absolvovala som v zimnom semestri skúšky z leta: infektológia, súdne 

lekárstvo,interná medicína, onkológia.  

 

3. Začiatok a koniec semestra:  

24.02.2014- 30.06.2014 

4. Erasmus pobyt 

a. Začiatok pobytu: 17.02.2014 

b. Koniec pobytu:30.05.2014 

c. Dĺžka pobytu v mesiacoch: 3 a pol mesiaca 

 

5. Príprava pobytu, štúdium 

a. Informácie o pobyte 

b. Jazyková príprava (kurz) : žiadna jazyková príprava,základy z polštiny,avšak 

štúdium bolo aj tak v angličtine (prvotriednej) 

c. Spôsob a systém výučby: bloková výučba, v anglickom jazyku, od 8 rána do 

14:30 

 

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

Názov predmetu Vyučujúci Komentár (úroveň, dĺžka, 

záverečný test, skúška) 

Jazyk 

v ktorom sa 

predmet 

vyučoval 

Gynekológia a 

Pôrodníctvo 

Prof.Nowakowska 

Prof.Wilczynski 

Vysoká úroveň,v 

obrovskom gynek-

pôrodníckom centre, 

ukončenie záverečným 

preskúšaním,odovzdávaním 

pacienta a prezentáciou 

Andlický 

jazyk 

Pediatrická 

Gastroenterológia a 

 Výborná úroveň, 

bezproblémová 

Anglický 

jazyk 



alergológia organizácia,ukončenie 

záverečným 

testom,preskúšaním, 

oidovzdaním pacienta 

a modelovými situáciami 

Chirurgická prax-

Urológia 

Prof.Rozanski 

Dr. Lipinski 

Nové operačné techniky 

v urológií, vlasytná réžia 

pohybu na oddelení 

a operačných sálach. 

Hodnotenie na základe 

dochádzky 

Anglický a 

poľský 

    

    

    

    

 

 

7. Ubytovanie, strava, doprava, ostatné 

a. Typ ubytovania (spokojnosť, vybavenosť, veľkosť): internát, dve 2-posteľové  

izby na bunke s vlastným soc.zariadením 

b. Cena za ubytovanie: 95 eur/mesiac 

c. Stravovanie: vo vlastnej réžií 

d. Varianty dopravy: električky,trolejbusy,autobusy. Verejná doprava výborne 

dostupná 

e. Prístup na počítač, internet: vlastný počítač, potrebný vlastný kábel na internet, 

pripojenie v cene ubytovania 

 

8. Celkové hodnotenie pobytu: 

Úroveň výučby presahovala moje očakávania a 3 mesačnú skúsenosť s poľským 

zdravotníctvom hodnotím na 1 s hviezdičkou. Mala som možnosť vidieť ako sa robí 

ozajstný výskum na univerzite,ako sa výslednky zavádzajú do praxe, videla som 

najnovšie techniky v urológií, mala som možnosť asistovať pri gynekologických 

operáciách a asistovať priprôrodoch. Zdokonalila som sa v medicínskej angličtine 

najviac ako sa len dalo. Čo sa týka ,,party“ života v Lodzi,bol viac než 

minimálny,pretože na nás nebol žiadny ohľad v tom či sme alebo nie sme erasmus 

študenti, čo si však len pochvaľujem, nikdy by som nenadobudla také vedomosti 

a zručnosti keby som nebola v Lodzi. Žiadny problém s komunikáciou 

s koordinátorom. Podarilo sa mi zahrať si aj univerzitnú volejbalovú ligu,ktorá bola na 

veľmi vysokej úrovni. Lodz síce nie je mesto s ohromnou históriou,ale Poľsko je 

neuveriteľne zaujímavé a mestá ktoré som mala možnosť navštíviť ma veľmi príjemne 

prekvapili a prirástli mi k srdcu. Cestovanie po krajine je úplne bez problémové a za 

lacný peniaz. Keby mám možnosť ísť opäť,ani na sekundu nezaváham!!! Ďakujem 

univerzite za možnosť vycestovať a zvlášť Mgr.Kopčovej za pomoc s akýmkoľvek 

problémom ktorý nastal. 


