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Chorvatsko

Obor a ročník:

Všeobecné lékařství, 3. ročník

Druh stáže:

IFMSA

Trvání pobytu:

od 1.7.2018 do 31.7.2018

Název organizace:
of Pathology

University of Rijeka - Faculty of Medicine, Department

Stát:

Chorvatsko

Město:

Rijeka

Náplň pobytu:
Náplní práce byla diagnostika NSCLC
Odborný přínos (1 – 5):

2

Osobní přínos (1 – 5):

1

Ubytování:
Doprava do místa pobytu:
Doprava na místě:

Na koleji
Autobus Praha-Rijeka, cca 1200,MHD, pěšky

Průměrné měsíční výdaje:

500€

Orientační ceny potravin:

Mírně vyšší

Zkušenosti s lékařským ošetřením:

Ne

Tipy pro volný čas:
Pláže v blízkosti centra, mnoho kulturních akcí během celého měsíce, o víkendu výlety po
celém Chorvatsku i do Itálie či Slovinska

Stát: Chorvatsko
Město: Záhřeb
Název organizace: University of Zagreb, School of Medicine, Department of Pharmacology
Obor, ročník: Všeob, 3. ročník
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Druh stáže: IFMSA
Délka pobytu: 30.6.2016 - 30.7.2016
Náplň pobytu: Jako studentka jsem byla zapojena ve všech částech probíhajícího výzkumu. Od
pomocných prací v laboratoři, přes chirurgické výkony prováděné na laboratorních potkanech, po
interpretaci získaných výsledků. Cítila jsem se být plnohodnotnou součástí týmu.
Celkově stáž hodnotím jednoznačně jako pozitivní, s velkým přínosem pro mé nadcházející studium i
budoucí zaměstnání.
Kde jste během studijního pobytu bydlel/a: kolej
Orientační ceny potravin (porovnejte s cenami v ČR)?: mírně vyšší
Doprava do místa pobytu, orientační cena, tipy pro výhodné zakoupení jízdenky či letenky:
autobusová linka Eurolines - PROMO tarif - velice výhodný
Jaké jsou možnosti místní dopravy: MHD - 400kn/měsíc; terén pro kolo vhodný, ovšem s ohledem
na počasí v červenci nedoporučuji; pěšky možné, nicméně vzdálenost do centra značná
Průměrné měsíční výdaje během pobytu? (v EUR měsíčně) : přibližně: 300 EUR - cestování,
200 EUR - strava, ubytování zahrnuto v poplatku 9000,- placeným před odjezdem
Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí?: ne
Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost): Local committee
IFMSA (resp. CroMSIC) zajistila výborný social program, finančně odpovídající náročnosti akci
Odborný přínos pobytu (hodnocení jako ve škole 1-5): 1
Osobní přínos studijního pobytu (hodnocení jako ve škole) : 1
Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? ano
Myslíte si, že Vám zahraniční pobyt pomůže při hledání zaměstnání: ano

Chorvatsko

