
Nyári gyakorlat Pécsen 

 

Az Erasmus+ ösztöndíj keretén belül lehetőségem adódott két hónapot 

Pécsen tölteni, ami nagy izgalommal töltött el, 

mivel még soha nem jártam itt. Ez a két hónap 

nagyon tartalmas volt, sok embert ismertem meg 

és szakmailag is sokat fejlődtem. 

A nyári szakmai gyakorlatot a Fogpótlástan 

Klinikán kezdtem, majd ezt követte a Konzerváló 

Fogászat. A gyakorlatok során rengeteg pozitív 

élményben volt részem, így minden új napot 

izgalommal vártam. Minden napra volt beosztva 

saját betegünk, akit mi kezelhettünk, igy rengeteget fejlődött a gyakorlati 

tudásom, manualitásom. Az orvosok, asszisztensek nagyon kedvesek, 

barátságosak és segítőkészek voltak. Ök megosztották velünk a szakmai 

tapasztalataikat és hasznos tanácsokkal láttak el.A klinikán nagyon 

barátságos volt a légkör. A páciensek többsége kedves, türelmes volt. Az 

egyik legérdekesebb tapasztalatom az volt ahogyan a betegek 

viszonyultak hozzám mit fogorvostan-hallgatóhoz, mivel megbíztak 

bennem és hálásak voltak a munkámért. Számomra ez volt a legnagyobb 

fizetség. Ottlétem alatt számos fogorvostan-hallgatóval ismerkedtem 

meg, akikkel jó kapcsolatot alakítottam ki. Sokat beszélgettünk a 

szünetekben és a klinikán kívül 

megosztva tapasztalatainkat.  

A gyakorlat időtartalma alatt a 

Szántó Kollégiumban voltunk 

elszállásolva, amely tökéletesen 

megfelet az igényeimnek és busszal 

gyorsan eljuthattam bárhova. Pécsen 

töltött időm során számos 

látványosságot látogattam meg, úgy a városban mit a környékén is. 

Szerencsés voltam mivel további két évfolyamtársnőmmel érkeztem 



Pécsre, így hárman fedeztük fel a város szépségeit: TV torony, 

Ókeresztény sírkamra, székesegyház, 

Széchenyi tér stb... Meglátogattuk a Pécstől 

nem messze található Villányt, hol hosszan 

sétáltunk a szőlősdombok aljában,a 

tikkasztó melegben pedig lubickoltunk az 

Orfűi-tóban. 

Pécs és környéke rengeteg érdekes 

látnivalót tartogat, így szabadidőnk 

egyetlen percében sem unatkoztunk. 

Rengeteg a terasz, a nyárikert, ahová 

esténként kiültünk és élveztük a nyári 

estéket. A város központja pezsgő élettel 

teli, de ugyanakkor nem zsúfolt, ez 

jellemző az egész városra. 

Mély nyomot hagyott bennem az itt eltöltött idő és remélem, hogy még 

lesz alkalmam hasonló örökre szóló élményeket szerezni. 
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