Španija, Santander – julij 2015
POROČILO ENOMESEČNE IFMSA RAZISKOVALNE IZMENJAVE

Ime in priimek:
Nina Visočnik

Čas izmenjave:
Od 1. 7. do 31. 7. 2015.

Kraj izmenjave
Santander je je prestolnica Cantabrije, avtonomne regije na sveru Španije. Je malo manjše od
Ljubljane, znano pa je po dobri morski hrani, milem oceanskem podnebju in dolgih peščenih plažah, ki
se na vrhuncu poletja še kako priležejo. Mesto je zelo lepo in gospodarsko dobro razvito, najbolj pa je
znano po istoimenski multinacionalki Banco Santander.

Komunikacija pred izmenjavo
Kumunikacija ni bila problem. Pogovori so potekali izključno preko elektronskih sporočil, na odgovore
so tamkajšnji študenti odgovarjali hitro in razumljivo, prav tako pa jim nobeno vprašanje ni bilo
problem. Vsakemu od nas sta bili dodeljeni dve kontaktni osebi.

Sprejem s strani tujih študentov
Ob prihodu na letališče nas je tam že čakala naša kontaktna oseba. Pospremila nas je do hotela,
razložila nam je sistem javnega prevoza v mestu in tudi na hitro razkazala Santander oz. za nas
pomembne točke. Kontaktna oseba nas je prvi dan tudi predstavila našim mentorjem in nam
pomagala pri pridobitvi name tag-a ter dostopa do zastonj kosila v bolnišnici, nato pa nam še tekom
celotnega meseca pomagala in svetovala.

Nastanitev in prehrana
Študentje smo bili nastanjeni v štirih stanovanjih na različnih koncih mesta, nobeno pa ni bilo predaleč
od bolnišnice - od našega do bolnišnice je bilo deset minut hoje. V stanovanju v osmem nadstropju
nas je bilo pet, delili pa smo si tri sobe. Imeli smo zelo veliko dnevno sobo, polno opremljeno kuhinjo z
jedilnico in dve kopalnici, kar je bilo še posebej koristno. Imeli smo tudi pralni stroj, za sušenje pa je

bilo poskrbljeno na dostojno velikem balkonu. Dolgčas nam ni bilo, saj smo imeli celo mizo za table
footbal.

Delo v bolnišnici oz. inštitutu
Izmenjavo sem opravljala na inštitutu za anatomijo, ki se nahaja v prostorih medicinske fakultete.
Dneve sem začenjala nekoliko kasneje kot moji kolegi v bolnišnici, ponavadi okoli desetih zjutraj. Moje
delo je bilo seciranje oz. priprava anatomskega materiala za študente medicine. Mentor je bil zelo
prijazen in razumevajoč, prav tako pa nam je omogočil več obiskov bolnišnice, kjer smo so lahko
opazovali in pomagali pri delu na različnih oddelkih. V povprečju sem na inštitutu preživela nekaj več
kot tri ure na dan.

Mentorstvo
Moj mentor je bil mlad in prijazen uslužbenec inštituta za anatomijo in embriologijo. Bil je zelo
razumevajoč in je ob vseh priložnostih upošteval naše želje in interese. Poleg njega so nam ''pod prste
gledali'' še drugi uslužbenci in profesorji anatomije, med drugim tudi dr. Hurle, ki je eden od dveh
avtorjev, ki sta napisala medicinski atlas za celoten špansko govoreč svet. Kar se tiče podpisovanja
uradnih dokumentov in certifikatov, ni bilo, tudi ko smo bili časovno omejeni, nobenega problema.

Socialni program
Tamkajšnji študenti so bili relativno dobro organizirani, zato je bilo za socialni program dokaj dobro
poskrbljeno - imeli smo veliko priložnosti za druženje in navezovanje stikov z drugimi študenti. Med
tednom smo velikokrat skupaj odšli na plažo, ob večerih v mesto, med vikendi pa so bili organizirani
enodnevni izleti do naravnih zanimivosti in drugih mest v Cantabriji. Izleti so bili lepi, ne pretirano
dragi, nekaj problemov pa smo imeli s drugimi študenti in njihovo točnostjo, bolje rečeno netočnostjo.

Prevoz
Santander ima letališče, ki se nahaja na obrobju mesta. Za javni prevoz iz letališča do mesta je dobro
poskrbljeno, sistem mestnih avtobusov pa je prav tako dober. Lahko sicer postane nekoliko tesno, saj
''trole'' niso zelo velike. Pozno prevoz ni problem, saj nekatere linije vozijo tudi ponoči, taksiji pa niso
dragi oz. so celo nekoliko cenejši kot v Ljubljani. Med mesti se da potovati preko dobro razvitih mrež
avtobusnih linij, lahko pa uporabiš nekoliko cenejši vlak. Do bolj oddaljenih destinacij se vsaj s
časovnega vidika splača potovati z letalom.

Splošna ocena izmenjave
Na lestvici od ena do deset bi izmenjavo ocenila z osmico. Nekoliko me je zmotilo dejstvo, da v
stanovanju nismo imeli wifija, dejansko pa z odsotnostjo interneta v stanovanju nismo imeli večjega
problema, saj smo si priskrbeli razmeroma poceni data sim carde. Delo na inštitutu je bilo na
momente nekoliko dolgočasno, vendar je prijaznost in ustrežljivost tamkajšnjih zaposlenih to
nadoknadila. Nekoliko sem bila negativno presenečena nad hrano v bolnišnični kafeteriji, ki ni bila kaj
prida.

Približna razdelitev stroškov
Povratna karta je bila nekaj čez dvesto evrov, temu pa je treba prišteti še prevoz do letališča v
Benetke in nazaj. Rekla bi, da me je izmenjava, če štejem vse stroške, stala okoli petnajst do dvajset
evrov na dan. Seveda so v to vključeni stroški prehrane, prevoza, dnevnih izletov in drugih stvari.
Zanimivo je, da je hrana v trgovinah nekoliko cenejša kot v Sloveniji, zato se to splača izkoristiti, prav
tako pa se da relativno ugodno prehranjevat tudi v restavracijah po priporočilu tamkajšnjih
študentov. Dobro se je držati tudi načela, da je skupinsko potovanje cenejše, saj se stroški porazdelijo,
to pa se na koncu meseca občutno pozna.
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Como – ena najboljših evropskih plaž za deskanje na valovih.xssw

Klifi nekaj kilometrov iz mesta.

