Min studietid i Poznan
Tiden flyr virkelig når man studerer ved PUMS. Det føles som om det var i går jeg hadde min første
skoledag, men så har egentlig fire år på 5DDS-programmet passert og jeg skal begynne på femte og
siste året til høsten.

Første gangen jeg kom til Poznan var jeg skeptisk, men det tok
ikke lang tid før jeg ble husvarm, mye takket være de eldre
norske studentene som tok meg godt imot. Hvis det var noe jeg
lurte på, så var det ikke mangel på råd å få. Jeg ble også godt
kjent med de andre nykomlingene i alle de forskjellige
programmene.
Poznan og Polen er ganske annerledes enn Norge mye pga. av at
tradisjoner veier tungt der. Diverse seremonier og katolske
høytider er stort i Poznan. Byen er full av vakre gamle murbygg,
kirker og parker.
Den gamle markedsplassen, Stary Rynek, er byens navle. Der finner man blant annet mange koselige
uterestauranter. Det er også mange moderne kjøpesentre, deriblant Stary Browar, som har vunnet
en rekke designpriser.
Første studieåret var tøft. Man skal igjennom store fag som anatomi, histologi, kjemi og biofysikk.
Felles for alle disse fagene er pugging med stor P! Det er ingen hemmelighet at man må være
motivert for å klare det, men de aller fleste kommer godt inn i rutinene og består første året med
glans.
Det eneste tannlegefaget man har første året er dental
occlusion, som er læren om tannanatomi osv. Andre året er en
gradvis opptrapping til det kliniske, blant annet borrer man på
en dokke og man lærer om de forskjellige fyllingsmaterialene.
Tredje året begynner klinikkfagene der det er pasienter.
Teorifag med tannlegeemner går kontinuerlig gjennom alle
skoleårene. De to siste årene handler først og fremst om å få
nok praksis, så det betyr mange lange dager med klinikkfag. I
tillegg til disse tannlegefagene har man i løpet av studietiden
medisinfag som physiology, pathophysiology, internal medicine
og general surgery for å nevne noen.
Når det gjelder økonomi, så strekker pengene fra lånekassen mye lenger enn de ville ha gjort
hjemme i Norge. Mat, opphold og fritidsaktiviteter er mye billigere enn i Norge. Etter lange
studiedager, når det å lage mat føles ut som verdens største utfordring, er det kjekt å vite at man
faktisk har råd til å spise middag ute.
For å oppsummere har studietiden hittil i Poznan vært flott, utfordrende og spennende. Det har
selvfølgelig vært oppturer og nedturer, men det er absolutt verdt det til slutt.

