
Záverečná správa študenta – Erasmus stáž 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: Maďarsko 

b. Názov zahraničnej organizácie: Semmelweis University 

c. Adresa zahraničnej organizácie (ulica, mesto, PSČ): 1085 Budapest, Üllői út 26. 

d. Veľkosť zahraničnej organizácie: nad 251 pracovníkov 

e. Oddelenie na ktorom ste pracoval/a: Anesteziológia a intenzívna medicína 

f. Meno kontaktnej osoby: Leila Hadjadj 

g. e-mail kontaktnej osoby: leila.hadjadj@gmail.com 

 

2. Erasmus pobyt 

a. Začiatok pobytu: 02/06/2014 

b. Koniec pobytu:01/09/2014 

c. Dĺžka pobytu v mesiacoch: 3 mesiace 

 

3. Ubytovanie, strava, doprava, ostatné 

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

Univerzita nemá možnosť zabezpečiť ubytovanie pre stážistov, preto som bývala 

v podnájme. Nájsť vhodné ubytovanie mi trvalo asi mesiac, treba odpovedať na čo 

najviac inzerátov. Byt bol plne zariadený, dvojizbový, bývala som tam ešte 

s ďalším podnájomníkom. 

b. Cena za ubytovanie: cca. 150 - 160 eur/mesiac v závislosti od inkasa  

c. Stravovanie: varila som si sama, ale je možnosť obedovať v nemocnici. 

d. Varianty dopravy: Na rozdiel od ostatnej dopravy v Maďarsku je ISIC platný na 

mhd v Budapešti, vďaka čomu je možnosť zakúpiť si študentský mesačník za cca. 

11,50. Tento lístok platí na každý dopravný prostriedok na území mesta, cez 

týždeň sa s ním môžete dokonca povoziť aj loďou po Dunaji.   

e. Prístup na počítač, internet: Mala som wifi internet, cena ktorého bola zahrnutá 

v cene ubytovania. 

 

4. Priebeh stáže (hodnotenie pobytu, rady, odporúčania) 

Stáž bola rozdelená na tri časti. Prvý mesiac som absolvovala na Ortopedickej klinike, 

kde bola zaujímavá hlavne regionálna anestézia. Druhý mesiac som bola na operačnom 

trakte v Kútvölgyi Klinikai Tömb, kde operácie prebiehali väčšinou v celkovej 

anestézii. V auguste som bola na intenzívnom oddelení  v budove I. internej kliniky, 

tzv. Korányi intenzív. Nevýhodou posledných dvoch menovaných oddelení bol veľký 

počet praktikantov – v Maďarsku musí povinne každý lekár po škole absolvovať pol 

ročný tzv. „emergency blok“, k čomu sa pridali študenti medicíny na praxi, respektíve 



zahraniční študenti, takže vždy nás bolo až – až.  Najpozitívnejšie hodnotím prvú 

kliniku, lebo tam som bola v podstate sama, avšak najviac možností intubovať som mala 

na druhom pracovisku.  

Nie je od veci si vypýtať najprv zadelenie na kliniky a potom si nájsť byt. Ja som to 

urobila samozrejme naopak a preto som bývala od každého pracoviska ďaleko. Nie je 

to však až taký problém: dopravné prostriedky chodia v 3-5 minútových intervaloch. Ja 

som cestovala každé ráno v závislosti od pracoviska 30-45 minút. 

 

 


