
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: Taliansko 

b. Názov zahraničnej organizácie: Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi 

c. Adresa zahraničnej organizácie (ulica, mesto, PSČ): Largo Brambilla, 3-

50134 Firenze 

d. Veľkosť zahraničnej organizácie:  

e. Oddelenie na ktorom ste pracoval/a: Otorinolaringológia 

f. Meno kontaktnej osoby: Profesor Oreste Gallo 

g. e-mail kontaktnej osoby: gallo.oreste@gmail.com 

 

2. Erasmus pobyt 

a. Začiatok pobytu: 1.7.2014 

b. Koniec pobytu: 30.9.2014 

c. Dĺžka pobytu v mesiacoch: 3 

 

3. Ubytovanie, strava, doprava, ostatné 

a. Typ ubytovania (spokojnosť, vybavenosť, veľkosť): Bývali sme v byte v centre 

mesta. Byt bol pekný, trojizbový, plne vybavený. Bývali sme v jednej izbe 

s dvoma posteľami. K dispozícii sme mali vlastnú kúpeľňu s WC. Kuchyňa 

a obývačka boli spoločné. Boli sme veľmi spokojné. 

b. Cena za ubytovanie: 600 € za izbu na mesiac ( na osobu 300 € ) 

c. Stravovanie: Stravu sme si zabezpečovali samé. 

d. Varianty dopravy: Do nemocnice sme chodili pešo, bola vzdialená od bytu 45 

minút chôdze. 

e. Prístup na počítač, internet: Na byte sme mali wi-fi pripojenie v cene. 

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

Pobyt hodnotím veľmi kladne, získali sme mnoho skúseností ako v osobnom živote 

tak aj v pracovnom. Na oddelení sa nám venovali maximálne ako mohli. Videli sme 

mnoho operácií, ktoré sme predtým nevideli. Taktiež sme videli každodennú prácu na 

otorinolaringologickej ambulancií. Niektoré vyšetrovacie metódy sme si aj vyskúšali. 

Náš koordinátor mal perfektnú angličtinu a jeho tím lekárov taktiež. Nemocnicu 

v celku hodnotím na výbornú. Mesto v ktorom sme bývali bolo nádherné s množstvom 

kultúrnych pamiatok a podujatí. Nikdy sme sa tam nenudili. Taktiež sme sa 

zdokonalili v taliančine. Odporúčam takýto typ stáže každému, kto má rád 

dobrodružstvo, chce sa vzdelávať a chce spoznať nových ľudí. Je to pre nás 

nezabudnuteľný čas a sme veľmi šťastné, že sme si vybrali práve Florenciu 

a nemocnicu Careggi. 


