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Splošne informacije 

• Klinika leži na obrobju mesta St. Pölten (glavno 
mesto pokrajine Spodnje Avstrije –
Niederosterreich

• Mesto ima cca. 55 000 prebivalcev

• 60 km zahodno od Dunaja 



Splošne informacijo o kliniki

• gre za sorazmerno mlado referenčno kliniko 

• Več informacij je na njihovi spletni strani

https://www.tierklinik-stp.at/

https://www.tierklinik-stp.at/


Organiziranost

• Veterinarji delajo več področji skupaj, s 
specialnim znanjem iz določenega področja

• Klinika je močna predvsem na področju 
kirurgije 



Organiziranost študentskega dela

• Od študentov se pričakuje 40 urni delovnik 

• Zaželeno - 4 dni v tednu po cel dan (jaz sem delal 
5x po 11 ur)

• Urnik si lahko tudi uredite po dogovoru

• Delo med vikendi ni nujno 

• Kava je zastonj, drugače pa je na kliniki kuhinja, 
kjer is lahko kaj skuhate med odmorom

• Zaželeno znanje nemščine (se pa da vse zmenit v 
angleščini)



Nastanitev

• Stanoval sem 10 km od klinike v študentskem 
domu (Living City. Campus Villa) 

• Dejansko je bil apartma, ki sem si ga delil še z 
enim študentom 

• Za pomoč pri iskanju nastanitve: 

https://www.fhstp.ac.at/en/international/incom
ing-exchange-erasmus-
students/accommodation

https://www.fhstp.ac.at/en/international/incoming-exchange-erasmus-students/accommodation


Stroški

• Cena nastanitve je bila 420€/mesec (nekateri 
drugi študentski domovi so cenejši, vendar 
niso imeli proste sobe)

• Prevoz: cena prevoza z vlakom je 30 - 40€ v 
eno smer

• Cene hrane pa so podobne našim (malenkost 
višje)



Obštudijske dejavnosti

• St. Pölten je precej umirjeno mesto 

• Dunaj je pol ure stran z vlakom (dobre 
povezave)

• Na univerzi si lahko pogledate obštudijske
dejavnosti https://www.fhstp.ac.at/en

• V okolici je precej zgodovinskih znamenitosti 
(Melk, Mariazell, Krems an der Donau,…)

https://www.fhstp.ac.at/en


Zakaj na to institucijo

• Veterina je na visokem nivoju

• Zanimivi primeri

• Zelo prijazni veterinarji, ki so pripravljeni 
razlagat

• Precej lahko sam delaš



Koristne povezave

• https://www.tierklinik-stp.at/

• https://www.fhstp.ac.at/en/international/inco
ming-exchange-erasmus-
students/accommodation

• https://www.fhstp.ac.at/en

https://www.tierklinik-stp.at/
https://www.fhstp.ac.at/en/international/incoming-exchange-erasmus-students/accommodation
https://www.fhstp.ac.at/en


Kontakt

• Klinika: office@tierklinik-stp.at

• V kolikor imate vprašanja me lahko 
kontaktirate na: 

planincrok0@gmail.com


