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Na Malto sem prišel kot prvi izmed 35 študentov, ki se je udeležila Ifmsa izmenjave v Juliju.
Na letališču me je pričakala njihova vodja izmenjav, mi izrekla dobrodošlico in me odpeljala
do našega stanovanja v Msidi, to je super pozicioniranega kraja na Malti. Do bolnišnice, kjer
sem opravljal elektiv sem imel 10 min peš, do morja 20 peš, do Valete pa 45 min. Za ostale
stvari smo večinoma uporabljali javni prevoz, čeprav je milo rečeno zelo slab.
Sam stik z kontaktno osebo je bil super. Dva meseca pred izmenjavo nas je kontaktirala
njihova NEO in nam poslala vse glavne informacije. Dodali smo se v Facebook skupino, preko
katere je potem tudi potekal ves kontakt pred in znotraj same izmenjave. Tudi sprejem s
strani Malteških študentov je bil dober, prav vseh so prišli iskat do letališča in jih odpeljali do
stanovanj. Tudi za nazaj do letališča so omogočali prevoz, vendar je ta stal 10 evrov, tako da
se je večina odločila kar za javni prevoz.
Vsi študenti smo bili nastavljeni v 5 stanovanjih v Msidi. Sam sem prebival v 3 sobnem
stanovanju skupaj še s petimi študenti. Največje stanovanje je bilo za 10 ljudi, najmanjše pa
za 4 ljudi. Vsa stanovanja so bila dobro opremljena, imela so pralni stroj, vso opremo za
kuhanje in čiščenje. Žal pa v njih ni klime, kar zna biti v zelo vročih dneh velik problem.
Ampak se da z uporabo ventilatorja in doslednim odpiranjem in zapiranjem oken to
preživeti. Vsa stanovanja so imela tudi po kratkih začetnih težavah Wifi. Vsi študentje smo
dobili za vsak dan en kuponček za hrano v bližnjem baru, ki nam je dal sendvič, vodo in
jabolko. Ostalo hrano smo si večinoma kuhali sami, zunaj nismo jedli veliko. Hrano se da
kupiti v bližnjih majhnih marketih ali pa v 1km oddaljenem Lidlu, kjer je hrana cenejša.
Elektiv ( Rotation between Virology and transfusion labs ) sem opravljal v bližnji bolnišnici. To
je bila sreča, saj so nekateri drugi opravljali elektiv v skoraj 1 h oddaljenem kraju, kar jim je
vzelo dosti časa. Sam se delal prva dva tedna v virusnem laboratoriju, kjer smo preiskovali za
vse paciente ali imajo določeno virusno obolenje ali ne. Pri tem smo se posluževali različnih
medicinskih tehnik ( pipetiranje, PCR ). Z delom smo začeli ob 8 ali 9 zjutraj in končevali ob
11 ali 12. Delo ni bilo naporno, laboranti so bili zelo prijazni in nam pri vsem pomagali. Tudi
druga dva tedna v krvnem laboratoriju sta potekala podobno. Enkrat na teden nas je prišel
obiskat tudi naš mentor, vodja patologije na Malti. Z njim smo imeli super odnos, na koncu
se nam je opravičil, ker ni imel veliko časa, sicer bi nas peljal na jadranje z njegovo jadrnico
:D
S 1 julijem se je Malti spremenil režim javnega prevoza, torej avtobusov, kar je pomenilo
veliko podražanje cen. Posledično je pomenila Malta veliko hoje. Prehodili smo tudi po več
kot 10 km na dan, kar niti ni tak problem , dokler ne veš da pomeni Malta en mesec sonca in
35 stopinj :D . Drugače pa je Malta res miniaturna država, saj je njena površina le ena
sedemdesetina Slovenije. Do Malte sem šel z družbo Ryanair iz Benetk, kar je stalo približno
160 evrov.

Socialni program na Malti je nekaj najboljšega kar se vam lahko zgodi! :D Maltežani za to res
dobro poskrbijo, tako da vam na Malti ne more biti nikoli dolgčas. Skoraj vsak dan je nekaj
organizirano in dejansko se vsak dan nekam gre, če ne drugega se gre na morje :D. Obišče se
vse glavne plaže in enkrat se naredi tudi velik piknik. Organizirano se gre tudi na oba
sosednja otoka, to sta Comino, ki navduši s kristalno vodo in Gozo, kjer so snemali tudi znano
serijo Game of Thrones( glej spodaj sliko). Gre se tudi v starodavno in izjemno lepo mesto
Mdino. Seveda se gre tudi v prestolnico Malte, Valeto. V juliju poteka pred Valeto, eden
največjih dogodkov, ki jih nudi Malta, to je Isle of MTV. Letos so pred 50000 glavo množico
nastopali Martin Garrix, Jason Derulo in Omi. Poleg tega je organizirano tudi potapljanje,
ziplining, kajaking, plezanje nad morjem, nogometna tekma. Ena izmed glavnih atrakcij Malte
je tudi Paceville, to je del poln diskotek in barov, kjer je za zabavo poskrbljeno praktično vsak
dan. Definitivno stvar, ki jo je treba videti, sploh ker vstopnin praktično ni, in so cene pijač
nižje kot v Sloveniji. Malta dejansko živi od turizma, tako da je izbire in možnosti res veliko.
Obvezno se je potrebno udeležiti tudi Wine festivala, kjer so predstavljena najboljša
malteška vina in Beer festivala, kjer se na dveh odrih odvije res super žur.
Stroškov si na Malti ustvariš toliko kot si sam želiš, navzgor omejitev ni :D Neki povprečni
stroški so okrog 700 evrov, lahko se da manj- 450 evrov, se da pa porabiti tudi dosti več.
Blizu Malte je tudi Sicilija, tako da se je mnogo ljudi odločilo vikend preživeti na njej.
Izmenjava na Malti je res super doživetje, ki ga priporočam res vsakomur. Niti za trenutek mi
ni bilo žal, da sem izbral to destinacijo. Organizacija tam je res odlična, možnosti za dodatno
izobraževanje je veliko. Morje, sonce in super družba pa so le dodaten dejavnik, da si
izberete Malto kot vašo naslednjo Ifmsa izmenjavo.
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