
Belgija - Ghent University
Faculty of Veterinary Medicine

https://www.ugent.be/di/en

maj 2017

https://www.ugent.be/di/en
https://www.ugent.be/di/en


Kampus

• Lokacija: Merelbeke 

• Knjižnica

• Restavracija - nova (subvencionirana prehrana)

• Kolesarnica, tlačilka za kolesa

• Na desni klinike

• Na levi inšttut (patologija, anatomija, itd)



Potek dela v 5. in 6. letniku

• V petem letniku (second master) se začne specializacija (male živali, velike živali, ki se nato delijo na 
prežvekovalce, kopitarje in ostale proizvodne živali, ter raziskovalce – morda bodo v bodoče raziskovalce 
ukinili).

• Študentje petega letnika (second master) so na kliniki od 8:00 do 10:00, nato imajo predavanja, vaje

• Študentje šestega letnika (third master) so na kliniki od 8:00 do zadnjih pacientov v turnusu. V kolikor so 
pacient naročeni tudi popoldne, si študentje v skupini razdelijo popoldanske izmene. 

• Študent šestega letnika prevzame pacienta, naredi klinični pregled in vzame anamnezo. Študentje petega 
letnika poslušajo, se učijo in mu pomagajo pri kliničnem pregledu.

• Študent veterinarju poroča in se pogovori o primeru.

• Veterinar in študent pristopita k pacientu.

• Anamneze, klinični pregledi, rezultat preiskav se vnašajo v računalniški sistem (večinoma v nizozemščini). 

• Praksa poteka kot rotacija (anestezija, kirurgija, hospitalizacija, nevrologija, ortopedija, rentgen, klinična 
prehrana, interna medicina, kardiologija, patologija, reprodukcija, eksotčne živali…). Vse rotacije so 
obvezne.

• Zaželeno je, da se študentje pripravijo na naslednji dan. Pošljejo si lahko domov elektronske kartoteke.

• Predavanja so v nizozemščini ter se snemajo in jih lahko, v kolikor jih zamudiš, poslušaš od doma.



Zanimivi programi, v katere so vključeni 
študentje, podprt s strani države

• Sterilizacije prostoživečih mačk: Prostoživeče mačke so 
ulovljene in pripeljane na kliniko. Mačke nato študentje 
sami pod nadzorom mentorja sterilizirajo, kastrirajo ter 
jih označijo (odrežejo trikotnik v uhlju). Lastniške mačke 
v Belgiji morajo bit obvezno čipirane (kot pri nas psi).

• Program za socialno šibke: lastniki z zelo nizkimi dohodki 
lahko pripeljejo domačo žival in plačajo le simbolično 
ceno. Program je prav tako podprt s strani države. V 
kliniki delajo mladi veterinarji (interns) in študentje. 
Erasmus program ne vključuje te rotacije.



Napredna diagnostka in zdravljenje

• CT, MRI

• Hidroterapija

• Scintgrafja

• artroskopije

…



Erasmus praksa na oddelku za male živali - 
program

• Hospital / Intenzivna nega: 2 tedna

• Interna medicina: 1 teden

• Kirurgija: 1 teden

• Anesteziologija: 1 teden

• RTG: 1 teden

• Prehrana: 1 teden

• Kardiologija: 1 teden

• Patologija: 1 teden

• Kombi: Endokrinologija, Dermatologija, Ofalmologija, Etologija: 1 teden

• Nevrologija: 1 teden

• Eksotčne živali: 2 tedna

      ali

      Ortopedija: 1 teden & javno zdravje: 1 teden

Vsi zaposleni govorijo odlično Angleško. Znanje Nizozemščine bi bilo vseeno koristno, saj 
pogovori z lastniki potekajo v Nizozemščini.



Študentski domovi

• Lokacija: Gent (ulica: Stalhof) – 8km do faksa s kolesom – pot lepa: 
ob reki ali po mestu

• 415eur/ mesec 

• Zelo blizu: trgovine, ftnes center, lokali, 15 minut peš do centra

• Privatne nastanitve
– v Gentu podobne cene

– v Merelbeke nižje



Učenje jezika; druženje

• Ghent University ponuja možnost učenja 
nizozemščine in drugih jezikov.

• Ghent University organizira “welcome days” 
(informatvno predavanje, stojnice, šport, tečaj 
nizozemščine, žur itd).

• ESN prireja zabave, izlete.

• Wanderlust student trips.

• Buddy program: na fakultet t, v kolikor želiš, 
dodelijo “buddija”, ki t pomaga pri asimilaciji.



Stroški bivanja

• Letalske karte (najcenejši prevoznik, cene variirajo): Wizzair

• Shuttle od letališča Brussel Charleroi do Genta (od 5 do 20 eur): Flibco

• Mestni prevoz: De Lijn
– Posamezna karta: 3 eur, lahko kupiš na avtobusu (ceneje, v kolikor imaš njihovo 

telefonsko številko in jo kupiš preko telefona)

– 10x : 15 eur (kupiš v trgovinah, itd)

– Mesečne, trimesečne, 12mesečne (do 24 let): 31, 77, 204 eur

– Mesečne, trimesečne, 12mesečne (nad 24 let): 47, 117, 306 eur

• Najem kolesa: super organizacija, ugodno: Studentenmobiliteit

      http://www.studentenmobiliteit.be/student/en/rent-a-bike.php

• Študentske menze: subvencionirana prehrana s študentsko kartco, ki jo prejmeš: 
od sendvičev do juh in glavnih jedi: v vseh kampusih in študentskih domovih, 
večina je odprth le do 14:00, v Gentu je ena izmed njih odprta tudi popoldne. 
Primer: glavna jed + priloga = cca 3.5-4.5 eur, juhe in ostalo manj
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Zakaj na Erasmus? 
Zakaj v Gent?

• Pivo

• Belgijski pomfri (kaj je to french fries?)

• Čokolada

• Srednjeveška mesta

• Paradise for vegetarians: veliko vegetarijanskih, inovatvnih restavracij

• DreamCATchers: lokal, kjer se lahko družiš z mačkami, ki iščejo dom in podpreš delo dobrodelne 
organizacije, ki sramežljivim in težko oddanim mucam iščejo dom ter jih socializirajo ;)

• Odlična točka za izlete

• Priznana fakulteta

• Praksa, praksa, praksa…

• Zapustt cono udobja 

      in izkusit nekaj novega, drugačnega

• Zakaj pa ne?




