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Kje?



UCD Veterinary Hospital
 edina fakultetna klinika na Irskem
 24-urna referenčna klinika za male živali, konje in 

gospodarske živali
 zaposluje približno 25 specialistov, 19 “residentov” in 

7 “internov”
 poleg standardne opreme imajo na voljo CT za male in 

velike živali, MRI za male živali, videoendoskopsko 
opremo,  kliniko  za rehabilitacijo, banko pasje krvi itn.

 vsako leto dvakrat letno razpišejo mesta za tuje 
študente, ki lahko prakso opravljajo na kirurgiji malih 
živali ali na kliniki za konje  (praksa lahko traja največ 
5 tednov, med izpitnim obdobjem domačih študentov)



NASTANITEV

 nastanitve v študentskih domovih za tuje študente 
žal ne ponujajo

 sobo lahko poiščeš s pomočjo spletnih strani (
www.daft.ie, www.ucdaccommodationpad.ie ), s 
fakultete pa ti pošljejo tudi seznam najemodajalcev, 
ki so v preteklosti gostili tuje študente

 cena enoposteljne sobe v okolici fakultete je 550-
800€ / mesec

  midve sva nastanitev našli s pomočjo zgoraj 
omenjenega seznama, živeli sva skupaj z 
najemodajalko v dvosobnem stanovanju, cca. 20 
minut hoje oddaljenem od klinike

http://www.daft.ie/
http://www.ucdaccommodationpad.ie/


STROŠKI BIVANJA

 Prevoz: 
 dobre letalske povezave iz Italije(Ryanair) ali 

povezava Dublin-London-Ljubljana (Ryanair, 
Wizzair) – enosmerne karte od cca. 40€ dalje

 avtobusna karta za enosmerno vožnjo po 
Dublinu cca. 2,5€

 Prehrana: 
 v primerjavi s Slovenijo precej draga hrana
 “budget” trgovine: Lidl, Aldi, Tesco
 menza v bližini klinike: kosilo/sendvič cca. 6 

€ 



ZAKAJ na UCD? 
Obisk UCD nama je priporočal kolega, ki je bil tam na praksi na kliniki za 

konje. Ker naju je zanimalo, kako tam poteka delo na oddelku za 
kirurgijo malih živali in ker sva želeli s tega področja nabrati novih 
izkušenj, sva se prijavili na 5-tedensko prakso, ki je trajala od začetka 
maja do začetka junija. 

Študentje smo bili zelo aktivno vključeni v delo na kliniki. Rotirali smo 
tako, da smo opravljali tedenske izmene na ortopediji in kirurgiji 
mehkih tkiv. Vsak je imel dodeljenih nekaj pacientov, za katere je skrbel 
od sprejema v bolnišnico do odpusta. Poleg kliničnih pregledov, 
sodelovanja pri diagnostičnih postopkih in administracije zdravil smo 
pri operacijah svojih pacientov vedno asistirali, ob ponedeljkih pa smo 
imeli priložnost kastrirati pse kot primarni kirurgi.

Skozi ves teden smo bili dežurni tudi ponoči, saj je klinika 24 ur na dan 
odprta za nujne primere. Dežurstva so potekala tudi med vikendi, tako 
da smo izmenično delali tudi v soboto in nedeljo; tu smo dežurnim 
veterinarjem pomagali predvsem pri oskrbi hospitaliziranih živali.

Prakso bi priporočali vsem, ki jih kirurgija malih živali zanima in bi želeli 
videti, kako poteka delo na tuji fakulteti. Vsekakor sva se v petih tednih 
naučili veliko in videli posege, ki jih prej nisva poznali.



Za kakršna koli vprašanja sva z veseljem na 
voljo 

Nika Jamnik (041 / 888-759),
nikajamnik20@gmail.com

Nina Milevoj (041/332-090),
nina.milevoj@hotmail.com


