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SPLOŠNE 
INFORMACIJE

Država: Danska

Mesto: Lyngby (cca 15 km nad 
Kopenhagnom)

Institucija: Danska tehniška univerza, 
nacionalni inštitut za akvakulturo

Trajanje prakse: 2 meseca



Organiziranost

zaposleni: cca 10 – 20

Profesorji, raziskovalci različnih 
strok, phD študentje, tehniki

Delavna skupina je majhna in 
odlično povezana med sabo



Kampus

Srednje velik

Stavba kjer je lociran inštitut je novozgrajena, 
moderna ter odlično opremljena z vsemi potrebni 
aparaturami. Ima svojo kantino. Vsako nadstropje ima 
tudi svojo majhno kuhinjo za pripravo toplih napitkov.

Na kampusu študent najde vse kar potrebuje. Kantine, 
velika knjižnica, telovadnica in fitnes, trgovina, bari, 
študentski domovi,…



Praksa

Udeležitev treh enotedenskih tečajev 

Delo na terenu z uradnimi veterinarji (vzorečenje rib in pregled 
zdravstvenega stanja)

Delo na eksperimentalnem poskusu

Delo v laboratoriju

Občasna predavanja 



Pomoč študentom

Zaposleni na inštitutu so:
• Prijazni
• dostopni
• Pripravljeni pomagati
• Ažurni
• Hitro ukrepajo
• Strokovni
• Nudijo ogromno znanja, ki so ga pripravljeni deliti



Nastanitev

Inštitut ne nudi nastanitve. So pa poslali par linkov za hotele.

Sobo se lahko dobi v študentskem domu, vendar za daljše obdobje. 
Potrebno jim je pisati najmanj pol leta vnaprej, v določenem 
obdobju, ko oni sprejemajo prijave. 

Sama sem nastanitev našla preko skupin na Facebooku, kjer 
posamezniki oddajajo sobe. Večino sob se oddaja v Kopenhagnu, 
zato moraš imeti malo sreče, da najdeš nastanitev v bližini DTU 
(poglej v skupini international students at DTU).

Cena: 4000 - 7000 dkk (ceneje, če dobiš sobo v študentskem domu)



Stroški bivanja

Prevoz mednarodni: Okoli 250€ povratna 
letalska karta.

Prevoz lokalni: Drag, najbolje, da uporabiš 
kolo.

Hrana: V lokalih draga, v trgovini nekoliko 
dražje kot v Sloveniji (mesečno cca 250€, 
če si kuhaš sam). Študentskih bonov ni.



Zakaj v to 
državo/na 
izbrano 
institucijo

• Danska in institucija na kateri sem bila 
jaz, je ena izmed vodilnih na področju 
akvakulture v Evropi. 



Kontak študenta

Mavricija Magister

mavricija.magister@gmail.com


