
Maribor, Szlovénia - 2021 

A hatodéves neurológia, sebészet, érsebészet és traumatológia gyakorlatainkat 
Mariborban teljesítettük a Maribori Egyetem klinikáján 9 héten keresztül 2021 őszén. Maribor 
Szlovénia második legnagyobb városa (lakosság kb. 90.000 fő) egy egyetemváros, ahol 
majdnem minden szak megtalálható. 

Helyszín találás 

A CoVID helyzet eléggé megnehezítette a dolgunkat. Nagyon sok európai kórháznak 
írtunk tavasszal, de a helyek többsége élből elutasította az érdeklődésünket a pandémiára 
hivatkozva. A nagy számok törvénye alapján végül sikerült rálelnünk Mariborra és a nagyon 
kézséges és gyors helyi egyetemi kontakt segítségével végül sikerült helyhez jutnunk. 

Kórház, gyakorlat 

Mint mindenhol, itt is sok múlik az adott osztályon és az adott orvoson. 
Összességében elmondható, hogy nagyon szívesen fogadtak minket és mindenki nagyon 
kedves és segítőkész volt velünk. A neurológia gyakorlat kiemelkedő volt. Egy hallgató egy 
orvos mellé volt beosztva, aki tematikusan és felkészülten beszélte át velünk az elméleti 
anyagot, amihez mindig igyekezett gyakorlatot is mutatni. Kerestek nekünk angolul beszélő 
betegeket, akiket kikérdezhettünk és megvizsgálhattunk, megmutatták és elmagyarázták a 
fontosabb neurológiai vizsgálóeljárások menetét és lényegét. A sebészeti tárgyaknál 
lehetőséget kaptunk az ambulanciák megtekintésére, az osztályos munkára és a műtőkbe is 
szabadon mehettünk. Rendszeresen kaptunk lehetőséget műtéti asszisztáláshoz is.  

Kiutazás 

Mi saját autóval utaztunk Budapestről röpke 3-3,5 óra alatt. 

Szállás 

Az Airbnb honlapján keresgéltünk szállást, ami elég nagy kettőnk számára a nyár 
elején és szerencsére sikerült találnunk egyet, ahol mindkettőnknek van saját szobája, van 
közös tér, konyha, mosógép és nincs messze a belvárostól és a kórháztól. Az ösztöndíjunk 
elég nagy részét szántuk a szállásra, de teljesen megérte. 

Tömegközlekedés 

Maribor nem egy nagyváros, szóval minden kényelmes sétatávolságra van mindentől, 
soha nem kellett buszra szállnunk, de nem is volt jellemző a belvárosban a tömegközlekedés. 

Étkezés 

Eredetileg úgy terveztünk, hogy nagyobb részt főzünk magunknak, ezért is volt 
szempont a felszerelt konyha a szálláskeresésnél. Azonban meglepetésünkre Szlovéniában a 
diákoknak minden munkanapra jár egy kupon, amit a legtöbb étteremben elfogadnak és 2,5-
4,5 € között lehet többfogásos étkezésekre beülni. Még inkább meglepő volt, hogy ebben a 
kedvezményben mi is részesültünk. Így nagyon jó áron tudtunk enni finomabbnál finomabb 
ételeket. Egy diák menü általában tartalmazott egy levest, egy salátát, választható főételt és 



egy almát. Csak Mariborban legalább 30 hely kínálatából választhattunk, de utazásaink során 
más szlovén városokban is tudtuk használni a kuponokat az akciós ebédért. 

Social program 

A helyi ESN (Erasmus Student Network) egészen sok programot szervezett. 
Alapvetően kilógtunk a sorból a többi szakhoz képest, mivel nem a szokásos szemeszter 
rendet követtük. A diákok többsége csak októberben érkezett, így a szervezett programok is 
ehhez igazodtak. Előtte csak kisebb összejövetelek voltak, amik spontán szerveződtek. Mivel 
az átlagnál kevesebb időt voltunk kint, így a két hetes Welcome Weeks programsorozatban 
nagyrészt kimerült az események sora, amin részt tudtunk venni. Ez azonban mindenképpen 
megérte, az érdekes programok mellett nagyon sok új embert is megismertünk, akikkel 
remélhetőleg még sokáig fogjuk tartani a kapcsolatot. A szemeszterben összesen körülbelül 
450 erasmusos diák volt a városban, így mindenki meg tudta találni a saját társaságát.  

Látnivalók 

Maribor maga nagyon szép, azonban nem túl nagy. A környék azonban nagyon sok 
lehetőséget rejt magában, főleg azoknak, akik szeretnek túrázni. Szerencsés helyzetben 
voltunk, mivel autóval mentünk, így az ország távolabbi pontjaira is eljutottunk (ljubljana, 
Bled, Piran, Celje, Ptuj). Szlovénia gyönyörű szép hely, fantasztikus természeti adottságokkal, 
mindenkinek csak ajánlani tudjuk. Mi magunk is tervezünk még visszamenni, hiszen ennyi 
idő is kevés volt, hogy minden részét felfedezzük.  

Jó tanács 

Maribor hamar megunható, így a szabadidőre érdemes távolabbi programokkal is 
számolni, akár a környező országokban is. A whatsappot mindenképp le kell tölteni, valamiért 
mindenki ezt használja.  

Summa 

Senkit ne riasszon vissza a város közelsége Budapesthez, ebből nagyon sok előny 
származik. Az autó hatalmas rugalmasságot biztosított nekünk, illetve barátaink, családunk is 
egyszerűen meg tudott minket látogatni. Az orvosi kar erasmus ügyintézője rendkívül 
segítőkész, minden e-mailünkre egy napon belül válaszolt és sokat segített. A nagyszámú 
erasmusos diák nagyon jó szociális élményt eredményez, az ország pedig tele látnivalókkal. 
Az emberek nagyon kedvesek és a többség beszél angolul, még az ápolók, illetve a bolti 
eladók, pincérek is. A kórházban nagyon sokat lehet tanulni, aki érdeklődő, annak mindent 
megmutatnak, illetve szinte minden osztály megtalálható, így bármelyik hatodéves 
gyakorlatot lehet ott csinálni. Összességében csak ajánlani tudjuk.  
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