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 Ott Virág vagyok, VI. éves hallgató. Az ERASMUS programról korábban barátaimtól hallottam 

és már az egyetem elején elterveztem, hogy az utolsó évem egy jó részét külföldön szeretném 

eltölteni. Mindenképpen német nyelvterületű országba szerettem volna kijutni, mert szerettem volna 

nyelvismeretemet felfejleszteni ezért a választásom Bécsre esett.  

 3,5 hónapot töltöttem Bécsben, december közepétől március közepéig. Gyakorlataim helyszíne 

az AKH (Allgemeines Krankenhaus Wien) volt, ami a világ egyik legnagyobb kórháza. 

 A kiutazás szempontjából én a buszt ajánlanám mindenkinek, mert árban nekik vannak a 

legkedvezőbb ajánlataik és nagyon kényelmesnek is találtam. A Regiojet-nél például Budapest-Bécs 

útvonal 9 Euroért mindig foglalható, de a Flixbus is hasonlóan jó áron van. A vonat nagyon 

kényelmes, de lényegesen drágább. 

 Kollégiumot a www.wihast.at oldalon igényeltem, én a kórháztól 2 percre kaptam szobát havi 

270 Euroért, ami Bécsben nagyon jónak számít. Ebben a kollégiumban többnyire Közép-Európából 

érkezett diákok laktak. A szobákat ketten laktuk, ami méretre szerintem elég kényelmes volt és 

mindegyikhez tartozott egy fürdő és egy kis konyhasarok is. Mivel ilyen közel laktam a kórházhoz, 

ezért nekem bérletre sem volt szükségem. Bécs tömegközlekedése nagyon jól ki van építve. Aki egész 

szemeszterre megy és bejelentkezik a bécsi címére, annak 75 Euroba kerül a szemeszterbérlet. Havi 

diákbérlet sajnos nincs, a havi bérlet 50 Euro. 

 Ausztriában a helyi és Németországból érkezett hatod éveseket csak KPJ tanulóknak hívják, ami 

a klinikai praktikai évet jelöli náluk, olyan feladatokat látnak el az osztályokon, mint mi szigorlóként. 

Hozzáférést kapnak a gépekhez, betegeket vesznek fel, asszisztálnak. Én, mint külföldről érkezett 

hallgató, az ottani ötödévesekhez hasonlóan voltam kezelve, mert náluk már az ötödévet is 

blokkokban töltik a klinikákon. Az első hat hetemet az általános sebészeten töltöttem. Reggel 7:30-

kor kezdtük a napot egy megbeszéléssel, majd a saját osztályunkon a vérvételekkel folytattuk. A nap 

nagy részét én a műtőben töltöttem el, ahol nagyon sokat asszisztálhattam és sokat tanítottak. Egy 

nemzetközi és igazán nyitott csapatba kerültem. Volt az osztályon magyar, horvát, olasz, arab és 

osztrák orvos is. Nagyon szuper és barátságos légkört teremtettek a műtőben. Volt olyan nap, hogy 

kettőig, de volt olyan, hogy akár hatig is bent voltam. Ha valakit érdekel a sebészet, akkor csak 

ajánlani tudom neki ezt a kórházat, hiszen technikailag és tudásban is kiemelkedő. Számomra talán a 

szigorló évem legmeghatározóbb gyakorlata volt. 
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 A következő gyakorlatom 2 hét Aneszteziológia volt. Ott is mindenki nagyon segítőkész volt, 

mivel engem nem igazán érdekel ez a szakterület, ezért szabadon választhattam minden nap, hogy 

mit szeretnék csinálni, meddig akarok maradni.  

 Majd 6 hetet a gyerekosztályon töltöttem. Itt a gyakorlatom elején volt pár bonyodalom, 

először is az ottani titkárnő úgy tudta, hogy csak két hetet töltök náluk és nem hatot, de nem lett 

ebből probléma. Az első hetemen a Neonatológián voltam. Sajnos itt nem lehetett napközben sok 

mindent csinálni, ezért arra gondoltam, hogy megpróbálok a gyereksebészetre átjelentkezni, de ezt 

sajnos nem tudták nekem leszervezni. De a titkárnővel sikerült megbeszélnem, hogy minden héten 

más-más gyerekosztályra mehessek. A legérdekesebb talán a Kardiológia volt, mindenkinek bátran 

ajánlom. De   ha valaki inkább sebészeti beállítottságú, akkor eleve a gyereksebészetre jelentkezzen 

náluk.  

 Minden nap a kórház menzáján ebédeltem, nem mondanám, hogy a legfinomabb ételeket 

ott ettem, de többségében egész jó volt. Mindig többféle menüből lehetett választani, ami diákoknak 

2,5-3 euroba került, a KPJ diákok pedig ingyen ebédelhetnek náluk. 

 A kulturális élet és szórakozás szempontjából Bécs egy remek város, ezen a helyen tényleg nem 

lehet unatkozni. Az utazásom elején a város tele volt az Adventi vásárokkal, szebb időben pedig a 

környéki kastélyokhoz lehet elutazni.  

A német nyelvismeretem szempontjából nagyon hasznosnak ítélem a gyakorlatot és az osztrák 

egészségügyi rendszerre is rálátást kaptam. Ha valaki szereti a nagyvárosokat, a nyüzsit, akkor ezt a 

helyet csak ajánlani tudom! 

 


