GRČIJA, ATENE – julij 2015
POROČILO ENOMESEČNE IFMSA RAZISKOVALNE IZMENJAVE

Ime in priimek:
Saša Kocijančič
Čas izmenjave:
od 1. 7. do 30. 7. 2015

Kraj izmenjave
Atene so glavno mesto Grčije in gledano s perspektive ''Kaj početi s popoldnevi in med vikendi''
najboljša izbira. Tudi za izmenjavo je najboljše, ker so seveda bolnišnični/raziskovalni centri primerni
glavnemu mestu in se da veliko več videti. Turistično imate veliko stvari na ogled in tudi če želite
potovati v druga mesta, so vse povezave iz Aten (trajekti do otokov, vlaki/avtobusi do celine). Mesto
je veliko, tako da kamorkoli želite iti - rabite veliko časa (do plaže recimo rabite slabo uro). Grki so
navajeni turistov in angleščina ni problem, so pa tudi vsi zelo prijazni in ustrežljivi. Turistov je
ogromno med poletjem, v centru sploh – če želite grško avtentičnost, boste morali odpotovati v
kakšno manjše mestece ali pa reči kateri izmed kontaktnih oseb, da vas peljejo na pravi kraj.

(pogled na Atene z enega izmed hribčkov v mestu)
Komunikacija pred izmenjavo
Organizatorji prijazno odgovorijo na kakršnokoli vprašanje, ki ga imate in to zelo hitro. Kontaktni
osebi morate sami pisati, vendar so tudi te zelo prijazne in odgovorijo po najboljših močeh ( vendar če
ne vedo odgovora, se lahko poskusite obrniti na organizatorje).

Sprejem s strani tujih študentov
Na letališče me je prišla iskat moja kontaktna oseba in šla z mano do stanovanja in tudi do
laboratorija, tako da sem se s z njeno pomočjo seznanila z okolico. Tekom meseca, če sem imela
vprašanje sem se lahko obrnila nanjo in mi je vedno odpisala, vendar se nisva videli.
Prvi dan je organizatorka odšla z nami do laboratorija in nas predstavila mentorju. V laboratoriju smo
bili štirje skupaj, kjer so nas sprejeli zelo lepo tako mentor, kot ostali v laboratoriju.
Nastanitev in prehrana
Stanovali smo v stanovanjih (v enem stanovanju nas je bilo več), ki so jih najeli za nas. Lokacija je bila
super, ker smo bili 15 min peš do laboratorija. 10 min smo imeli do metro postaje in bili smo oddaljeni
3 postaje od centra Aten. Stanovanja so bila relativno v redu, na vsake toliko časa nam je česa
zmanjkajo ali pa kaj ni delalo in nismo vedeli na koga naj se obrnemo, vendar smo na koncu vse
uredili sami ali pa s pomočjo organizatorke.
Prehrana je bila urejena v menzi od faksa , vendar se je menza zaprla po izpitnemu obdobju julija.
Tako da smo za drugo polovico julija sami poskrbeli za hrano in si kuhali v stanovanju. Na koncu so
nam dali denarno nadomestilo za tisti čas.
Delo v bolnišnici oz. inštitutu
Delo v laboratoriju se je začelo okoli desetih, nato smo pa ostali dokler smo imeli kaj za početi. Niso
bili striktni glede tega koliko ur moramo tam biti in tudi dovolili so, da smo si vzeli kakšen dan za
podaljšan vikend. Dejansko smo zares počeli, kar je bilo v opisu raziskave. Seznanili smo se z vsemi
metodami v prvem tednu, nato smo pa z vsakim dnem več lahko sami počeli, dokler nismo zadnji
teden že vse sami počeli.
Mentorstvo
Mentor nam je razložil prvi dan kako poteka delo in potem tudi redno prišel pogledati na koncu dneva
kako nam gre. Razložil je tudi asistentu kaj naj bi počeli, on nam je pa vse kazal in bdel nad nami ves
čas. Vsi so tekoče govorili angleško, med čakanjem na rezultate smo tudi klepetali in se hecali, vzdušje
je bilo zelo sproščeno in prijetno se je bilo vsak dan vračati nazaj v laboratorij.
Socialni program
Social program je bil premišljeno razpisan za vsak dan izmenjave, nekateri dnevi so bili namenjeni
plaži, drugi pa ogledu znamenitosti ali dogodkom kot je ''national food and drinks party''. Problem je
bil v izvedbi, kjer je pa začelo zmanjkovati časa, organizatorjem ni uspelo dovolj vnaprej obvestiti vseh
in so šli po svoje. Tako da se je nekatere stvari izpeljalo, spet na druge ni nihče prišel, ker smo pa bili
skupaj v stanovanjih, smo vedno imeli družbo – v kateremkoli primeru - če smo želeli it na organiziran

dogodek ali pa kam drugam. Isto velja za vikende, lahko smo šli po svoje v lastni režiji ali pa z
organizatorji.

(Meteora, pogled iz enega samostana na drugega)
Prevoz
Do Aten sem odletela z letalom iz Zagreba, ker je imel najcenejšo ponudbo. Od letališča do mesta
pelje ''podzemna'', ki se v bistvu nadaljuje v mestno podzemno in se lahko pride skoraj kamorkoli v
mestu z njo (najboljša možnost). Avtobusov skoraj nič nismo uporabljali znotraj mesta, je pa do plaže
najlažje priti z metrojem ali pa avtobusom. Za ves transport znotraj mesta se lahko kupi mesečno
(študentsko) karto, ki stane 15 evrov (za katero potrebujete sliko, tako da je ne pozabit sabo vzet).
Za potovanje izven mesta imate na voljo avtobuse (boljše povezave kot vlak), za katere je pa najlažje
domačine vprašati, kateri gre kam, kdaj pelje in koliko časa pelje. Imate več različnih postaj za
avtobuse in različno se jih plačuje, tako da je treba res nekoga vprašati preden se podate na pot.
Splošna ocena izmenjave
Na splošno je bila izmenjava zelo prijetna izkušnja, v laboratoriju je bilo prijetno in veliko smo se
naučili. Turistično smo si ogledali tako Atene kot njeno okolico (med tednom mesto, med vikendi
otoki/sosednja mesta). Družba je bila sploh super in smo se vsi odlično ujeli med sabo ter hodili skupaj
na plažo, ven zvečer, popoldne na oglede,…
Problematična je bila grška organizacija, ker je ni bilo. Socialni program je doživljal spremembe o
katerih nihče ni bil obveščen. Menza se je zaprla in nismo vedeli kako bo s prehrano od tam naprej.
Nekatere izmed kontaktnih oseb ni bilo na spregled, tako da smo si veliko med seboj pomagali.

Približna razdelitev stroškov
Letalska karta iz Zagreba: 240 evrov
Hrana: 300 evrov (povračilo 50 evrov)
Mesečna karta za transport(bus/podzemna/metro): 15 evrov (posamezna vozovnica: 0,60 centov)
Družabni program: national social program (izlet za vikend na Paros): 160 evrov

(Pozejdonov tempelj, Cape Sunio)

(sončni zahod z enega izmed obalnih mestec na Peloponezu)

