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Erasmus+ programról sok helyen találtam információt az egyetemi éveim alatt, találkoztam
számos ösztöndíjassal, akik megosztották velem tapasztalataikat, és mivel az orvosi képzés
keretein belül főként a szigorló év alkalmas külföldi gyakorlatok végzésére, így csak az ötödév
során kerestem fel a kari irodát, hogy milyen lehetőségek vannak. Korábban már voltam
külföldi gyakorlaton (2018, Thaiföld, Hat Yai), így mindenképpen el szerettem volna még jutni
a tanulmányaim során külföldre. Tekintve, hogy az itthoni életemet csak 2-3 hónapra szerettem
volna itt hagyni, így két gyakorlatot terveztem eltölteni külföldön, mindkettő 5-5 hét
hosszúságú volt. Az angol nyelvű úticélok közül Horvátország tetszett meg, különösen Split
városa. Sikeres pályázatom után hamar megkötöttük a szerződést a horvát klinikával, augusztus
elejétől október közepéig tartó időszakra. Szálláskeresés ebben az időszakban nehezebb kérdés,
magasabb árak vannak és inkább nyaralóként adják ki. Az én szállásom végül szerencsésen
megoldódott, egy medikus ruházta át rám a lakását erre az időszakra. A garzonlakás a
tengerparton feküdt, kiválóan fel volt szerelve (klíma, mosogatógép), ennek ellenére rendkívül
olcsón, 300 eur+rezsiért sikerült kivennem. Augusztus elején, pár nappal a gyakorlatom előtt
érkeztem Splitbe, vonattal mentem, kb. 12 óra volt az út, ~20 ezer ft áron, de ezek a közvetlen
vonatok csak nyáron járnak. Vissza már flixbusszal jöttem, kényelmesebb és olcsóbb (~14 ezer
ft) is volt a vonatnál.
Split Horvátország második legnagyobb városa, Pécshez hasonlítva mérete és lakossága kb.
kétszerese. Számos szórakozási lehetőség adódik, főként az óváros és az egyetemi városrész
környékén. Mivel szezonban voltam így az árak is magasabbak voltak, az otthoni áraknál
kétszer-háromszor többet kellett egy étteremben vagy egy bárban fizetni. A tömegközlekedés
kiváló, minden városrész hamar elérhető, és a diákbérlet ára (~4000 ft) is barátságos.
Napközbeni étkezést általában a kórház környékén oldottam meg, esténként és hétvégén az
óvárosban étterembe jártam. Látnivaló bőven akad Splitben, a helyiek szívesen elnavigálják a
turistákat. A város bejárása után érdemes a Marjan Hillt is megmászni, számos gyönyörű

strandja van. A környező szigetek olcsón elérhetők komppal; motorral vagy autóval pedig
kellemesen bejárhatók. Omis, Trogir is a közelben van, mindenképpen érdemes 1-1 napot
eltölteni ezeken a helyeken is.
A klinikán 2 gyakorlatot töltöttem, 5 hét gyermekgyógyászatot majd 5 hét szülészetnőgyógyászatot. Gyakorlataimat angol nyelven folytattam, több mentorom is volt mindkét
osztályon, akik tanítottak és irányították a napi tevékenységeimet. Gyermekgyógyászaton
kevesebbet beszéltek velem angolul, sokszor volt, hogy nem vontak be a vizitekbe se a
vizsgálatokba, emiatt nem tanultam olyan sokat ezen az osztályon. Rugalmasak voltak a
napirend terén, a különböző osztályok között kedvemre rotálhattam. Szeptember elején
kezdtem a szülészet-nőgyógyászaton, itt sokkal szigorúbb, és komolyabb képzésem volt.
Napirendemet úgy osztották be, hogy mindig legyen egy orvos, aki angolul mentorál. Voltak
műtős napjaim ahol asszisztáltam és közben instrukciókkal láttak el. A legtöbbet a szülőszobán
voltam, számos szülésen és perinatális vizsgálaton vettem részt, és ezekben segédkeztem is.
Összeségében nagyon jó élmény volt, sokat tanultam, ami a vizsgán is jól jött. A gyakorlatok
lebonyolítását Natalija intézte, továbbá mindenben segédkezett és a dokumentumokat is intézte
számomra.
Mivel nyáron érkeztem és október közepéig maradtam az ESN programokból nagyrészt
kimaradtam. Ennek oka, hogy a szemeszter októberben kezdődik Horvátországban. Október
első két hetében részt vettem a Welcome Week eseményen és több összejövetelen is, amik
nagyon jól sikerültek, 100-150 Erasmus hallgató érkezett ekkor a városba.
A 10 hetes Erasmus+ programra 367 ezer forintot kaptam támogatásként. Split alapvetően egy
drága város, főleg szezonban rendkívül magasak az árak, ugyanakkor mint mindenhol, itt is
meg lehet találni a helyiek éttermeit, szórakozóhelyeit. Néhány helyen a külföldieknek plusz
díjakat kell fizetni a belépőn felül, érdemes hamar helyi barátokat szerezni, akik segítenek a
turista csapdák elkerülésében. A támogatás szerintem bőven elég az alapigények fedezésére
(szállás+étkezés+utazás), viszont a hétvégi programokra, szigettúrákra egyéb forrás is
szükséges lehet.
Amit a legjobban élveztem a programban, hogy egy idegen országban egyedül kellett
feltalálnom magam, a megszokott környezet és társaság helyett sokszor önállóan kimozdulni.
Az, hogy a tengerparton lakhattam és sok jó barátot szereztem, szakmailag is fejlődtem közben,
és még a szakdolgozatomat is a parton írhattam meg egy tökéletes 2,5 hónapos időszak volt

számomra. Mindenkinek ajánlom Splitet, aki szereti a mediterrán hangulatot és életmódot,
érdemes hosszabb időre jönni, rengeteg lehetőséget és élményt tartogat.

