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Belgija:
• 11 mil prebivalcev
• Flandrija (nizozemski del)

Valonija (francoski del)

SPLOŠNE INFORMACIJE
Gent

• vzhodna Flandrija
• 260.000 prebivalcev
• študentsko mesto 

(~80.000 študentov)
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Tournai

Dinant

Antwerpen



ORGANIZIRANOST
Veterinarska fakulteta

̶ Lokacija: Merelbeke (~10 km stran od centra)
̶ 6 letni študij:

‒ 3 leta bachelor
‒ 3 leta masters (v 5. letniku si izberejo specializacijo – male 

živali, konji, prežvekovalci, perutnina, raziskovanje)

V zadnjem letniku imajo študentje 
izključno rotacije na klinikah
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KAMPUS
̶ Kampus se nahaja v Merelbekeju
̶ Inštituti, knjižnica, klinike, dekanat, mednarodna 

pisarna, restavracija, laboratoriji,…
̶ Študentski domovi v centru 
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KOLEDAR PREDAVANJ
̶ Na magistrskem študiju imajo prvi in drugi letniki vsak 

dan med 8. in 10. uro prisotnost na različnih klinikah, 
potem sledijo predavanja

̶ Tretji letniki imajo večinoma prakso – 35+ tednov/leto
̶ !Pozor pri prijavi – rok za jesenski semester 15. maj, 

rok za spomladanski semester 15. november! 
(priporočam tudi, da s prijavo začneš vsaj kakšen 
mesec prej, ker je kar nekaj birokracije)
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PROGRAM KLINIČNIH ROTACIJ NA KONJIH 

̶ 3 tedni: interna medicina – dnevna izmena
̶ 1 teden: interna medicina – nočna izmena
̶ 1 teden: reprodukcija
̶ 2 tedna: imaging
̶ 1 teden: patologija
̶ 1 teden: hospitalizacija – dnevna izmena
̶ 1 teden: anestezija
̶ 1 teden: kirurgija
̶ 1 teden: hospitalizacija – nočna izmena
̶ 1 teden: ortopedija

7Obisk konjske farme
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̶ Priprava 2 case discussionov
̶ 11 praktikumov (diagnostična

anestezija, UZ tetiv, 
oftalmologija, prehrana,
rektalni pregled, 
endoskopija, UZ abdomna, 
obrezovanje kopita, zobje, 
šivanje, ˝kastracija na terenu˝)
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Zobni praktikum

Diag. anestezija

UZ očesa à

Po rektalnih 
pregledih še 
vadba na 
modelu ↑

UZ tetiv

Po kastraciji



POMOČ ŠTUDENTOM
̶ Zelo odzivna mednarodna 

pisarna: 
Pieter Pauwels: 
pieterj.pauwels@ugent.be

̶ Sistem buddyjev: na začetku leta 
sta ti dodeljena 2 študenta tutorja

̶ FB skupina: Erasmus exchange
Students Vetmed UGhent
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http://ugent.be


UČENJE JEZIKA
̶ UGent ponuja tečaj nizozemščine
̶ Vsi govorijo angleško in ti lahko prevajajo
̶ Primeri se razpravljajo v angleščini, če je prisoten 

Erasmus študent 
̶ Aplikacija Google translate

za hitro prevajanje besed

12Nevropatija n.radialisa po anesteziji



NAMESTITEV 
̶ Študentski dom: (navodila na spletni strani), s kolesom je do klinik 

približno pol ure, z busom okrog 45 minut, ~440€/mesec
̶ Privat stanovanje: 

‒ iskanje v FB skupinah: Te huur: kot in Gent, Rooms in Ghent for
erasmus students (za sobe v centru, 350 – 600€/mesec)

‒ Sobe v Merelbeke: FB skupina Diergeneeskunde Ugent
(študentje veterine, ki grejo sami na Erasmus)

̶ Moja izkušnja: imela sem sobo v centru –
po 3 mesecih ti polurno kolesarjenje
na faks hitro začne presedati

13Prvi dummy foal sezone 



STROŠKI BIVANJA
̶ Letalska karta (spremljaj skyscanner, edreams!), ~70+€

‒ Wizz air: LJU-Bruselj CHR
‒ Transavia: LJU-AMS

̶ Prevoz z letališča: flixbus, vlak, ~20+€
̶ Najem kolesa: 35€/3 mesece
̶ Javni prevoz: BUS - nakup 10 kart preko mobilne aplikacije = 

15€. VLAK – med vikendom so povratne karte 50% cenejše
̶ Hrana & življenjske potrebščine: po mojem občutku malce dražje 

kot pri nas; na kampusu ugodna študentska prehrana 
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OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST
̶ Welcome days, ki jih organizira univerza – brezplačne 

športne in kulturne dejavnosti 
̶ Pozdravni dan na fakulteti – predstavitev

izmenjave, kosilo, ogled klinik
̶ VDK: organizacija športnih dejavnosti 

in žurk
̶ ESN: žurke in izleti,…
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Božični sejem v Gentu



ZAKAJ UGENT?
̶ Že tretje leto zapored so najboljša veterinarska fakulteta na svetu
̶ Ogromen case load, izpeljava celotne diagnostike 
̶ Hands on delo 
̶ Dobro organizirana izmenjava
̶ Veliko praktikumov
̶ Zelo radi diskutirajo o primerih 
̶ Vsak teden dobiš nazaj feedback o svojem delu
̶ Vsi govorijo angleško
̶ Gent je čudovito mesto
̶ Pivo, čokolada, vaflji
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UPORABNE SPLETNE STRANI
̶ Spletna stran vet. fakultete: 

https://www.ugent.be/di/en/education/internationalizatio
n/exchangeprogrammes.htm

̶ Najem kolesa: https://fietsambassade.gent.be/en
̶ Vlak: https://www.belgiantrain.be/en
̶ Bus: https://www.delijn.be/en/?vertaling=true
̶ FB skupine: Te huur: kot in Gent, Diergeneeskunde

Ugent
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KONTAKT

̶ FB: Špela Petročnik
̶ Mail: spela.petrocnik@gmail.com
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