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SPLOŠNE INFORMACIJE

Okrog 11 milijonov prebivalcev. Deli se na Flandrijo (nizozemski del, 

v katerem je tudi Gent) in Valonijo (francoski del).

Fakulteta je članica University of Ghent, locirana pa je v 

Merelbeke, nekaj kilometrov iz Genta.



ORGANIZIRANOST

Študij traja 6 let in se deli na dodiplomski

• (Bachelor – 3 leta) in magistrski študij

• (Masters – 3 leta).

• Okrog 30% študentov je Nizozemcev, vsi

plačujejo šolnino ~1000€ letno.

• Vsa predavanja so v nizozemščini.



KAMPUS

 Na kampusu v Merelbeke so locirane vse

 klinike, laboratoriji, knjižnica, dekanat,

 mednarodna pisarna, restavracija ipd.

 Študentski domovi so na voljo v Gentu.



PROGRAM KLINIČNIH ROTACIJ NA

PREŽVEKOVALCIH

 3 tedni interne medicine

 2 tedna reprodukcije 

 3 tedna ambulatorne prakse

 2 tedna kirurgije

 1 teden patologije

 1 teden črednega zdravja



POMOČ ŠTUDENTOM

 Za informacije o klinikah in delu na klinikah je najlažje 

povprašati kar študente.

 Mednarodna pisarna: Kontakt- Tanya Struic

internatvetmed@ugent.be

 Sistem ‚Buddy-ev‘ – dodeljeni so ti 3 študenti, ki ti lahko 

pomagajo (vendar jih načeloma niti ne potrebuješ, informacij je 

ogromno).



UČENJE JEZIKA

 Večinoma res vsi govorijo zelo dobro angleško in tudi pri kliničnih 

primerih se razpravlja v angleščini kakor hitro opazijo, da je 

prisoten Erasmus študent.

 Na Univerzi ponujajo tečaje nizozemščine, so cenovno ugodni. 

Žal se med kliničnimi rotacijami težko udejstvuješ še na drugih 

področjih.

 Google translate na telefonu za hitre prevode besed.

 Povsod na kampusu je Eduroam, ki dela normalno z 

uporabniškimimenom iz Ljubljane.



NASTANITEV

Možnosti:

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

približno pol ure, z busom okrog 45 minut, ~440€/mesec.( prijaviti 

se moraš se isti dan ko ti odobrijo prijavo ker drugače ne dobiš 

mesta)

 Privat stanovanje, v pomoč FB skupina Te huur: Kot in Gent, nekje 

med 400-600€/mesec. POZOR!! Veliko ljudi na FB skupinah je 

prevarantov tako da previdno.



STROŠKI PREVOZA & BIVANJA

 LETALO Spremljajte lete z aplikacijo skyscenner!!!

 Najlažje je leteti iz brnika

 Cena 60-100€ z 20kg prtljage

 De Lijn – (tro)mesečna karta je kar draga, bolj uporabne so 
posamezne vožnje –nakup 10 kart preko mobilne aplikacije = 15€.

 HRANA IN ŽIVLJENJSKE POTREBŠČINE – Lidl, Aldi, Delhaize, Colruyt…

 Cene popolnoma primerljive s cenami v trgovinah pri nas.

 Prehranjevanje v menzi na kampusu je kar kvalitetno in ugodno.

 Cene v restavracijah pa so veliko višje kot pri nas.



OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST 

Na faksu:

 VDK-organizira zabave v svojem klubu De Pedestal

 IVSA- podobno kot v Slo

 Organiziranost po študentih zadnjega letnika

 Faculty club- v petkih druženje z internisti in rezidenti

 ESN- organizira zabave, izlete in športne dejavnosti



ZAKAJ V TO DRŽAVO/REGIJO (OZ. NA 

IZBRANO INSTITUCIJO) 

• Ker govorijo večinoma angleško

• Ker študenti aktivno sodelujejo pri vseh delih obdelave pacienta 

• Ker je užitek delati, je super sproščeno okolje

• Ker je super praksa in dobra referenca

• Prežvekovalci so zakon! – ogromno ti pustijo delat

• Ker spoznaš nove ljudi

• veliko turističnih mest-Gent,Brugge,Bruselj, Antwerp, Oostande

• Ker štipendija pokrije skoraj vse stroške

• PIVO, čokolada, pomfri in vafli



KONTAKT ŠTUDENTA

 Domen Maj Fras

maj.fras@gmai.com

+38631746199

mailto:maj.fras@gmai.com

