
Sziasztok! 

Kiss Orsi vagyok, ötödéves orvostanhallgató. 2016-ban érettségiztem a 
Keszthelyi Vajda János gimnáziumban és számomra nem volt kérdés, 
hogy a Pécsi Orvostudományi Egyetemen szeretnék továbbtanulni. Már 
az első héten megszerettem a várost, a környezetet, és úgy éreztem, jó 
helyen vagyok. Elsőévesként a Balassa koli lakója voltam, ami nagyon 
meghatározó élmény volt számomra. 

Mindig hangsúlyozzák az oktatók, hogy érdemes évközben is 
folyamatosan tanulni, mert nagyon nehéz lesz a vizsgaidőszakban 
mindent bepótolni. Bevallom, nekem ez nem mindig jött össze, mert 
annyi színes program volt évközben ( csak hogy párat említsek - 
Medikus Csütörtökök, Beerpong bajnokság, kolis bulik, 
csoporttalálkozók, EFEN, Medikus kupa), hogy úgy éreztem, nem 
szeretnék kimaradni semmiből. Természetesen az egyetemi évek alatt 
rengeteg tudást magába szív az ember, de szerintem ugyanilyen fontos 
az élménygyűjtés, kapcsolatépítés is, hiszen leginkább erre fogunk 
visszaemlékezni nyugdíjas éveinkben. A vizsgaidőszakok kétségkívül 
kemények tudnak lenni, de mindig az motivált, hogy a következő 
félévben mennyi új élményt szerezhetek ismét. 

Pécs egy gyönyörű város és rengeteg barátot szereztem itt, amiért 
nagyon hálás vagyok. Sok kihívással és szenvedéssel jár az egyetem, 
ezért fontos, hogy olyan emberekkel vegyük magunkat körül, akik 
segítenek és mi is tudunk nekik segíteni. A szórakozás mellett rengeteg 
lehetőség van a szakmai fejlődésre is. Lassan 3 éve végzek 
kutatómunkát az Élettani Intézetben, tagja vagyok a Romhányi György 
Szakkollégiumnak és mentor vagyok a Stipendium Hungaricum 
programban. Talán a legfontosabb skill, amit el kell sajátítani az 
egyetemi évek alatt, az a megfelelő és hatékony időbeosztás. Hogyha 
egy tippet kéne adnom a tanuláshoz, az az lenne, hogy mindig tűzzetek 
ki egy kisebb célt magatok elé - legyen az egy baráti találkozó, egy 
családi összejövetel, egy kirándulás - és talán ez segít abban, hogy 
leüljetek tanulni, mégha a szervezetetek ellene is van a dolognak. Sok 
apró pozitív megerősítés segíteni fog! 

Ha bármilyen kérdésetek van, nyugodtan keressetek meg a következő 
email-címen: 97kissorsolya@gmail.com. 

Kitartást kívánok az érettségihez , és remélem hamarosan találkozunk itt 
Pécsen!  
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