Erazmus+ štúdium, zimný semester 2017/2018, University of Rijeka, Chorvátsko

Hodáková Simona, Fyzioterapia, 2.ročník

1.Kde ste boli na mobilite, bola to stáž/štúdium, odkedy dokedy ste tam boli?
Bola som na štúdiu v Chorvátsku v Rijeke, v zimnom semestri 2017/2018, v 2.ročníku
fyzioterapie.
2.Aké ste mali na mobilite ubytovanie, ako ste sa stravovali?
Bývala som na internáte, ktorý bol nový, mala som samostatnú izbu s vlastnou kuchynkou a
kúpeľňou. Jedáleň bola hneď vedľa internátu a k dispozícii boli raňajky, obedy a večere za
naozaj symbolické ceny.
3.Ako vyzeral Váš bežný týždeň? Ako ste mali prednášky/prax? Ako to bolo
s dorozumievaním na prednáškach/v nemocnici?
Vo všeobecnosti deň vyzeral rovnako ako aj na Slovensku - doobeda škola, poobede oddych a
večer strávený s priateľmi, a cez víkendy výlety. Dva dni v týždni som mala prax v nemocnici
a tri dni v týždni prednášky. Prednášky boli síce v chorvátskom jazyku, ale profesori nám
vyšli v ústrety a umožnili nám skúšky urobiť v angličtine. Na praxi s nami zamestnanci síce
hovorili anglicky, ale pacienti väčšinou po anglicky nevedeli, a preto bola komunikácia s nimi
náročná.
4.Zhodnoťte pozitíva/ negatíva, ktoré Vám pobyt na mobilite dal?
Pozitíva:
spoznala som množstvo nových ľudí z rôznych krajín z celého sveta, ich kultúru,
mentalitu, zvyky a taktiež jedlá
- naučila som sa bez problémov dorozumieť po anglicky
- zbavila som sa strachu vycestovať do zahraničia a komunikovať s neznámymi ľuďmi
- naučila som sa vybavovať rôzne veci
- precestovala som mnoho zaujímavých miest vo viacerých štátoch blízkych
Chorvátsku, a taktiež celé Chorvátsko
- naučila som sa postarať sama o seba
- zažila som kopec zábavy a mám množstvo zážitkov
- ostali mi kamaráti po celom svete a v každej krajine v budúcnosti mám koho navštíviť
Negatíva:
-

-

po návrate bol problém s tým, že som musela dorábať príliš veľa skúšok

