ŠPANIJA, MALAGA - september 2015
POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE

Ime in priimek:
Matej Kemperle (matej@kemperle.eu)
Čas izmenjave:
od 14. 8. do 14. 9. 2015

Kraj izmenjave
Malaga je obalno mesto v južnem delu Španije v Andaluciji. Vreme je v veliki večini sončno,
temperature so čez dan večinoma čez 35 stopinj Celzija.

Komunikacija pred izmenjavo
Moja kontaktna oseba je bila vedno na voljo za pojasnila in je tudi prišla pome na letališče ter zadnji
dan odpeljala nazaj. Organizator je večinoma opravil dobro delo, so pa bile težave z željenimi oddelki,
ker vsi nismo dobili, za kar smo se odločili pred izmenjavo.

Sprejem s strani tujih študentov
Sprejem s strani tujih študentov je bil korekten in ažurno so odgovarjali na naša vprašanja.
Komunnicirali smo preko Whatsapp aplikacije.

Nastanitev in prehrana
Spali smo v študentskem naselju, ki je imel omejene možnosti kuhe, saj sta na voljo samo dve grelni
plošči, ki ne delujeta optimalno in ni nobene pečice. Za pranje perila je vedno potrebno plačati 2,5 €.
Postelje so zadovoljive, toda posteljnino je potrebno prinesti s seboj.

Delo v bolnišnici oz. inštitutu
Delo v bolnišnici je v veliki meri odvisno od študentove samoiniciativnosti in znanja španskega jezika,
ker so španski zdravniki povsem nevešči v angleškem jeziku. Ko se jim prikupiš pa te sprejmejo kot
družinskega člana in skrbijo tudi za to da na delovnem mestu nisi lačen 

Mentorstvo
Jaz sem imel veliko srečo s svojo mentorico na radiologiji in jo priporočam tudi vsem ostalim
študentom: Nijeves Alegra Poyo. Je zelo prijazna in pripravljena veliko pokazati in pomagati z nasveti.

Socialni program
Socialni program je bil bogat, ni bil vedno dobro organiziran, toda z malo samoorganizaranosti se da
vse nadoknaditi.

Prevoz
Tja in nazaj z letalom, nekateri so vzeli letalo do Madrida in nato z vlakom ali avtobusom do Malage.
Po Andaluciji smo potovali najraje s spletno aplikacijo Blablacar. Po Malagi pa kupite zeleno kartico in
sproti nalagajte kredit gor. Deluje pa na avtobusu in metroju.

Splošna ocena izmenjave
9/10

Približna razdelitev stroškov
Stroški so okvirni:
Stroški potovanja: 300 €; stroški lokalnega mestnega prometa: 60 €; stroški prehrane: 250 €, stroški
bivanja: 250 € (200 ste že plačali), stroški izletov in zabavnega programa: 300 €

Skupinska slika naše skupine z LEOti.

Plaza de Espana je neverjetna!!

Najboljša jed je paella! ;)

