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Az ERASMUS+ szakmai gyakorlat keretében 9 hetet töltöttem Passauban, a passaui 

klinikán (Klinikum Passau, akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Regensburg). Ez 

idő alatt a nőgyógyászat (5hét) és ideggyógyászat (4hét) gyakorlatokat végeztem el kint, amit 

itthon teljes mértékben elfogadtak. 

A szakmai gyakorlatom szervezésének lebonyolítása már a kezdetektől 

zökkenőmentesen zajlott a klinika titkárságával. A kapcsolattartó (Frau Radmila Simon) 

általában egy napon belül válaszol az e-mailekre, ebből kifolyólag pár héten belül el tudtam 

intézni minden papírmunkát a kinti intézettel. Nagyon kedvező feltételeket biztosítanak a 

hallgatók számára: havi 373 € fizetést adnak, ingyen szállást a személyzeti szállóban, 

valamint az ebédre is 50%-os kedvezményt kaptunk (így egy ebéd 1.59€).  

 A személyzeti szállóban egy egyszemélyes, komfortos, rendezett lakást biztosítanak 

számunkra, ami kb 25 nm, saját fürdőszobával és kis konyhával rendelkezik. Edények, 

evőeszközök nincsenek, úgyhogy ezekről magunknak kellett gondoskodni. Egyetlen 

hátulütője a szállásnak, hogy nincs internet. Megoldásként vagy a szomszédot kéred meg, 

hogy ossza meg a wifijét veled, vagy Magyarországról rendelsz külföldi internetcsomagot. 

Ezzel ellentétben a klinika területén ingyenes wifi szolgáltatás érhető el. 

 A klinika gyönyörű szép, modern, valamint kívül- belül rendezett és elképesztően 

tiszta. A munkaidő napi 8 óra, amit nagyon komolyan vesznek az ottani orvosok, úgyhogy a 

gyakorlat a nőgyógyászaton reggel fél8-tól fél4-ig, neurológián pedig 8-tól 4-ig tartott, ez 

sajnos elég fárasztó. Németországban a hallgatók feladata a vérvétel, valamint a branül 

szúrás, ezért minden reggelünk ezzel telt, néha délig is eltartott ez a munka. Nőgyógyászaton 

rendszeresen kellett asszisztálni műtéteken, így ezen a gyakorlaton ellentétben a 

neurológiával nem sok üresjárat volt, mindig kaptam feladatot. Neurológián pedig délben 

vannak a referálók, megbeszélések, viszont délután gyakran előfordult, hogy csak a falat 

támasztottuk 4-ig.  

 Ha látják rajtad, hogy lelkes vagy, valamint csatlakozni tudsz egy olyan rezidens 

orvoshoz, (Assistenzarzt) aki foglalkozik veled, rengeteget tudsz tanulni és betekintést 

nyerhetsz abba, miként működik a német egészségügy.  

 A klinika nagyon szép helyen van, csak úgy, mint maga Passau. Amennyiben szereted 

a söröket, akkor ideális választás lehet számodra ez a hely, ugyanis nagyon sokszínű a helyi 

sörök kínálata.  

 Sajnos a német nyelvi fejlődést nem igazán támogatja a helyi bajor környezet, ugyanis 

ha németül jól is tudsz beszélni, a bajort az első egy hónapban egyáltalán nem fogod 

megérteni, viszont mentőöv lehet, hogy nagyon sok magyar orvos dolgozik itt, akiktől adott 

esetben segítséget tudsz kérni. 


