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Igazságügyi orvostan és bőrgyógyászat gyakorlatok 

 

2016 nyarán a horvát tengerparton töltöttem 2 hónapot az Erasmus diploma utáni mobilitás 

keretében. Mivel én az elsősorban a fölöttünk lévő évfolyamnak meghirdetett pályázatra 

jelentkeztem, mindenképp a végzésem (2016.06.30.) és szeptember 30. közötti időszakra kellett egy 

olyan egyetemet találnom, ahova minimum 2 hónapra fogadni tudtak. Azért választottam 

Horvátországot, mert 1) nem akartam sokat költeni az utazásra, 2) tengerparti városba vágytam és 

3) ott nagyobb eséllyel beszélnek angolul, mint mondjuk Olaszországban. Ezen kívül Horvátország 

nyilván tele van szebbnél szebb helyekkel, ahova hétvégenként vagy esetleg egy szünnapon el 

lehetett utazni, valamint a környező országokba is könnyen eljuthatunk. 

Több fontos tengerparti város egyetemének/kórházának is írtam, de csak Rijekából érkezett válasz, 

onnan viszont egy nagyon kedves befogadó levelet kaptam, ráadásul a választott osztályokra is el 

tudtak helyezni gond nélkül. Egy szóval annyira szimpatikusak voltak, hogy nem is kerestem 

tovább, valamikor tavaszra már biztos volt a helyem. Innentől már nem volt nehéz dolgom, hiszen a 

rijekai ESN nagyon sokat segít a cserediákoknak, a szállást is ők keresik a diákok igényei és 

költségvetése alapján (nehéz is lenne egy külföldinek az elsősorban horvát nyelvű hirdetések közt 

eligazodni). Nyáron ugyan érthetően kevesebb az aktív szervező, de így is megtesznek minden 

tőlük telhetőt. Én egy háromszobás lakásban laktam egy portugál és egy lengyel lánnyal, a 

kórháztól kb. 3 percre, ami nagyon kényelmes volt. A belváros sem volt messze gyalog sem, de 

rendszeresen jártak buszok a közeli megállókból is. 

A kórház egyébként olyan, mint egy átlagos magyar kórház, több épületből áll és nincs a legjobb 

állapotban, de én csak kedves emberekkel találkoztam :) Főleg az igazságügyi intézet munkatársai 

nőttek a szívemhez, de a cserediákokkal foglalkozó bőrgyógyásznő is iszonyat aranyos. Az 

ebédlőben én végig ingyen ebédet és vacsorát kaptam (ami néha nem is volt olyan rossz, de 

legalább mindig elég volt), csak fel kellett írnom a nevemet egy lapra a többi cserediákkal együtt. 

Ezen kívül volt egy másik étterem, ahol kb. 1 euróért lehetett étkezni, de az nem volt nyitva egész 

nyáron. Nemcsak Erasmus hallgatók, de a júliusi és augusztusi IFMSA hallgatók is ebben a 

kórházban töltötték a gyakorlatukat, úgyhogy velük is lehetett ismerkedni, bulizni. Az Erasmus 

hallgatók közül főleg júliusban rengeteg volt a lengyel, szerencsére akadt 1-2 török hallgató a 

változatosság kedvéért, később jöttek olaszok meg portugálok is: Nekem szerintem irtó nagy 

mázlim volt a portugál lakótársammal (sajnos a lengyellel annyira nem jöttünk ki). 

Rijeka egyébként nem egy tipikus tengerparti üdülőváros, ellenkezőleg, inkább az ipar és a kikötő 

uralja a képet. Ennek ellenére a víz gyönyörű tiszta volt, a városban és kicsit messzebb, a városon 

kívül is több strand található, ahol gyakorlat után (egy kis szaunaszerű buszozás után) jól esett 

napozni és úszni egyet. Valamint Rijeka közelében is számtalan gyönyörű strand van, amelyek 

busszal, komppal vagy stoppal könnyen elérhetőek, pl Opatija és a tőle délre fekvő partszakasz, 

Krk, Rab, Losinj és Cres szigetek stb. A város maga nem kínál túl sok szórakozási lehetőséget, 

főleg nyáron, viszont a központ nagyon szép, hangulatos, jobbnál jobb fagyizókkal és a várban is 

nagyon jól esik sétálni, nem is beszélve a felfelé vezető lépcső láb-és fenékformáló hatásáról és a 

gyönyörű kilátásról. A 2 nagyobb szórakozóhelye közül az egyik tipikus diszkóslágernyomatós, 

kikötőbeli hely (Karolina) a másik pedig a szöges ellentéte, kicsit lepukkant de nagyon hangulatos, 

elvont, a repertoárjukban mindenféle számmal (Život). De van még 1-2 diszkó és zenés-táncos 

kocsma:D Jobb is, ha megpróbáltok annyit utazni, amennyit csak tudtok, mi szinte minden hétvégén 

és néha hétköznap is el tudtunk menni 1-1 érdekes helyre az országban vagy környékén. Nekem 

személy szerint Dubrovnik, Rovinj, Bosznia és Ljubljana tetszett legjobban. A stoppolás széles 

körben bevált módszer, elég biztonságos, mi több helyre is így jutottunk el. 

Annak ellenére, hogy általában az éjszakai élet enyhén szólva pangott, és rengeteget bosszankodtam 

a busztársaságok szörnyű színvonalán és az ehhez képest elég magas árakon, nagyon sok szép 

emléket szereztem és örömmel gondolok vissza erre a 2 hónapra.  

 

Ha bármi kérdésetek van, keressetek fel nyugodtan, szívesen válaszolok mindenre:) 


