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SPLOŠNE INFORMACIJE

 Velika referenčna klinika za male živali

 Nahaja se v majhnem mestecu Sattledt (Zgornja Avstrija)

 Na kliniki dela približno 25 veterinarjev 

 Klinika je moderno opremljena 



ORGANIZIRANOST

 Vsak veterinar ima področje na katerega se bolj spozna, a večinoma vsi 

delajo vse.

 Vsako jutro poteka skupinska vizita.

 Klinika nudi 24 urno urgentno pomoč.



DELOVNI ČAS

 Veterinarji in veterinarski tehniki delajo 4 dni na teden po 11 ur.

 Praktikanti morajo biti na kliniki 5 dni na teden od jutra do večera.

 Zaželeno je, da je med vikendom na kliniki en praktikant.

 Klinika nudi 24urno dežurstvo.

 Praktikante se občasno pokliče tudi na urgentne operacije. 



UČENJE JEZIKA

 Vsi veterinarji in večina tehnikov govorijo angleški jezik.

 Izmenjavo vseeno priporočam le študentom z osnovnim znanjem nemščine, 

saj bodo drugače tekom pogovora veterinarja z stranko ali kolegom izpustili 

ogromno koristnih informacij



NASTANITEV

 Klinika študentom nudi brezplačno nastanitev.

 Na razpolago imajo 2 nastanitvi.

 Prva se nahaja v bližini klinike in je za študente, ki so brez avta (10 minut 

hoje) .

 Druga pa je namenjena študentom, ki so prišli z avtom. Od stanovanja do 

klinike je manj kot 5 minut vožnje. Stanovanje je lepo urejeno in ima 3 

kopalnice, kuhinjo ter dnevno sobo. Notri so štiri dvoposteljne sobe. 



STROŠKI BIVANJA

 Nastanitev je brezplačna.

 Na kliniki je vedno na voljo hrana. 

 Nudijo brezplačen zajtrk in kosilo.

 Tudi zvečer je na razpolago hrana, ki je ostala od kosila in nekatere druge 

osnovne stvari (sir, marmelada, sadje, jogurt…). 

 Imajo izvrstno kuharico :D 

 Zraven klinike sta tudi Hofer in Spar.



OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST

 Izlet v Salzburg

 Izlet v Linz

 Smučanje Schladming 

 Izlet v Gmunden

 Obisk ledene jame Eisriesenwelt

 Druženje z veterinarji 



ZAKAJ V TO DRŽAVO/REGIJO

(oz. na izbrano institucijo)

 Avstrijo sem izbrala zaradi jezika in bližine Slovenije.

 Tierklinik Sattledt je ena največjih klinik v Avstriji (morda celo največja) poleg 

fakultetne. 

 Nivo dela na kliniki je visok, hkrati pa je osebje zelo prijazno in sproščeno. 

 Ker je klinika referenčna imajo veliko težjih in zanimivih primerov ter 

operacij.

 Študentom pustijo delati zelo veliko praktičnih stvari. 
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