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Azért ide jelentkeztünk, mert szerettünk volna valamelyik déli helyre, lehetőleg a tengerpartra 

menni, valamint olyan országba, ahova „elegendő” az angol nyelvtudás. Thessaloniki Görögország 2. 

legnagyobb városa, több nagyobb egyeteme is van, ezek közül az Aristotle University-n van Általános 

Orvosi Kar. A kimenetelünk előtti e-mail váltások a kinti Erasmus irodával nagyon döcögősen mentek, 

első megkeresésünkre hamar válaszoltak, hogy mehetünk, ám miután június elején elküldtük nekik a 

szükséges dokumentumokat, szeptember 1-ig nem érkezett válasz. (A gyakorlatunkat szeptember 18-

án kezdtük…) Tehát, ha ide akartok jönni, kezdjétek el már tavasz elején szervezni, biztos, ami biztos. 

Thessaloniki-ben nagyon pezsgő az Erasmusos élet, ami nem is csoda, hiszen nagyjából 5-600 

Erasmusos diák tanul itt szemeszterenként. Az Aristotle University-n sok más kar is van (pl. jogi, 

mérnöki, közgáz, pszichológiai), az Erasmusos programok is egyben vannak mindenkinek. A helyi ESN 

(Erasmus Student Network) nagyon aktív, facebook csoporttal már a kiérkezés előtt is sokat segít, sok 

és változatos programokat szerveznek (Welcome week a szemester elején, benne rengeteg 

ismerkedős és „város felfedezős” programmal, 1-2 napos utazások a közeli nevezetességekhez, beach 

party, quiz-, karaoke-, film- és tandem estek (tandem: egymás nyelvén lehet tanulni), szabaduló 

szoba, beer pong bajnokságok), ezeken kívül segítenek jótékonysági szervezeteknek (mehettünk vért 

adni, óvodába gyerekeket látogatni,állatmenhelyre ételt & gyógyszert vinni), szerveznek Erasmusos 

sportcsapatokat (pl. foci, kosár, röpi) és nekik meccseket. Így annak ellenére, hogy nekünk nem 

voltak közös óráink senkivel (hiszen csak gyakorlaton voltunk kint), nagyon hamar összebarátkoztunk 

7-8 diákkal, akikkel utána rengeteg időt töltöttünk együtt, saját programokat is szerveztünk 

magunknak, és annyira jóban lettünk, hogy biztos vagyok benne, hogy nem fog megszakadni velük a 

kapcsolatunk. Európán belül kevésbé számít az ember tankönyvbeli kultúr-sokkra. Görögországban az 

első pár hét azért meg tudja mutatni, hogy könnyen az agyadra mehet, ha rengeteg szervezetlenség 

és néha egész nagy kulturális különbségek közepette kell felépítened valahol a mindennapjaidat. 

A szemeszter náluk szeptember végén-október elején kezdődik, ha csak rövidebb időre mentek 

(ahogy mi is) érdemes úgy menni, hogy nagyjából ekkortól (Welcome week, stb miatt). 

A gyakorlatról: mi hatodéves sebészet gyakorlatunkat töltöttük kint (6 hét általános sebészet, 2 hét 

trauma, 1 hét érsebészet – mindent lehet kint csinálni, csak sok papírmunka kell hozzá). A fő 

egyetemi kórházuk az AHEPA, itthonról ezt a klinikát írtuk be (bár a görög honlapokon elég nehéz 

itthonról tájékozódni és erről dönteni). Az AHEPA-ban általános sebészet van (3rd Surgery Clinic a 

részleg neve), itt töltöttük az időnk nagy részét. Nincs jó tapasztalunk vele, sok görög diák is volt, az 

orvosok inkább velük foglalkoztak és folyamatosan görögül beszéltek, amiből mi nem sokat 

értettünk. Traumatológiát (ami nekik így nincs külön, hanem Ortopédia van, és ott van sok traumás 

eset), és érsebészetet a Gennimatas Hospital-ban csináltuk, mindkét osztályon kedves, nyitott 

orvosokkal találkoztunk, akik szívesen tanítottak és magyaráztak nekünk angolul, így ezeken a 

helyeken sokkal jobban éreztük magunkat (utólag kiderült, hogy általános sebészet is van ebben a 

kórházban, valószínűleg inkább azt is itt kellett volna csinálnunk). 

(Ötödéves, egész szemeszteres Erasmus-ra nem javasolnánk ezt a helyet, amennyire mi beleláttunk, 

az elméleti oktatás nagyon szervezetlen és nem teljesen up-to-date). 

Összességében, a fenti negatívumok ellenére, mi nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, amit az 

Erasmustól vártunk – megismerni egy másik ország kultúráját, egészségügyi rendszerét, illetve 



Erasmusos diákokat, az ő kultúrájukat és gondolkodás módjukat  - Thessaloniki-ben megkaptuk, 

intenzív, pörgős, sok élménnyel és tapasztalattal teli 2 hónapot töltöttünk itt.  

Ha bármi kérdésetek van, keressetek minket nyugodtan! Jó Erasmus-t ;)
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