Hei!
Mitt navn er Linn Christine Nygaard. Jeg er snart halvveis ferdig tannlege, og går da altså 3DDS.
Når jeg flyttet til Polen for 2 år siden ante jeg ikke hva som ventet meg. Jeg hadde et bilde i hodet
mitt av Polen fra før av, og det var temmelig grått og trist. Det er kanskje ikke så rart i og med at
alt vi noen gang har hørt om polen ikke akkurat gir oss noen grunn til å tro noe annet. Jeg vil
bare si at jeg tok så veldig feil! Når jeg kom ned hit oppdaget jeg at Poznan absolutt er en
moderne by som virkelig er på vei opp. Her finnes det en blanding av det nye og det gamle. Det
finnes flere store kjøpesenteret her, med standard, modernitet og størrelse som overskrider noe
sted jeg har vært på i Norge. Samtidig har du også Stary Rynek som gir deg et innblikk i hvor rik
og viktig byen har vært opp igjennom historien. Stary Rynek betyr på norsk ”gammelt marked”,
men hvis du tar blikket bort fra arkitekturen og utsmykningene på de høye bygningene vil du
oppdage at plassen absolutt bærer preg av den moderne tid. Her finnes barer, restauranter og
utesteder til en hver smak. Og i helgene faller det seg bare naturlig at alle byens festglade
polakker samt utenlandsstudenter møtes.
Samholdet studentene i mellom er fantastisk, og jeg tror miljøet vi har her nede er unikt for
utenlandsstudenter. Vi er omtrent to hundre nordmenn i byen som studerer medisin, tannlege
og fysioterapi. Alle har vært nye, så jeg føler vi er flinke til å forstå hvordan det er å komme til et
ukjent sted, og kanskje uten å kjenne noen. ANSA holder ”bli kjent” rebusløp for alle
førsteklassingene, så å skaffe seg nye gode venner er ikke vanskelig. Her er det vanskelig å dette
utenfor. Samtidig kan det være lurt å bo på skolens studenthjem den første måneden, for som
regel blir alle nordmenn plassert i samme etasje, og man blir på den måten lett kjent med
hverandre. De fleste velger å leie leiligheten etter dette. Jeg bor i en leilighet rett ovenfor
tannlegeuniversitetet. Den er på ca. 70 kvadratmeter, og ser absolutt ikke ut som en billig
studenthybel, men det er den!! Min romvenninne og jeg betaler 2500 kroner hver i måneden i
husleie, så der kommer jeg til nok et pluss poeng for Polen; PRISEN! Alt her er veldig billig. En øl
koster ca. 6 kroner i butikken, du kan spise en nydelig middag med en vinflaske på restaurant for
under to hundre kroner, pizza levert på døren koster rundt femti lappen… og jeg kunne fortsatt
slik lenge. Vi lever veldig godt på studielånet, selv om skolepengene har blitt litt dyrere med
årene.
Fagmessig føler jeg vi får med oss nesten FOR mye. De to første årene har vi mange medisinske
fag. Jeg personlig fikk sjokk første anatomi timen, da hver klasse fikk sitt eget lik trillet inn i
klasserommet for studering. Selv om jeg synes det var ubehagelig ble jeg fort vant til det, og
faktisk glad for den unike muligheten til å se hvordan ting faktisk henger sammen i kroppen,
istedenfor å bare lese om det. Skolen stiller høye krav til hva vi må få med oss, men de aller fleste
kommer igjennom første året selv om det blir en del lesing. Andre året begynner vi med mer
studierelaterte fag, og vi borer, legger fyllinger, tar avtrykk og rotfylling på fantomhoder med
plast tenner. Det er ikke noe som første gang du tar på deg masken og plasthanskene:) Dette året
blir regnet som det ”letteste” av de fem, men det er fortsatt nok å henge fingrene i. Nå har jeg
gått i tredje klasse i litt over to måneder, og kan vel si at dette året krever mer. Samtidig som de
fagene vi har er krevende, er de fortsatt veldig interessante, så selv om det kan være tungt å lese
til tre-fire store prøver samme uke, så går det overraskende bra. Det gjelder bare å se fremover
og ha målet i bakhodet. Jeg har også i løpet av dette året boret og lagt fyllinger, samt trukket to
tenner på noen stakkars polakker som antakelig ikke visste at jeg aldri hadde gjort dette før. Vi
har heldigvis gode professorer som aldri er langt unna når du trenger hjelp.
All undervisning foregår på engelsk. Noen professorer snakker nesten flytende, mens andre har
en godt krydret polsk aksent. Jeg har enda ikke opplevd å ikke å få med meg hva som har blitt
sagt selv om det er litt uvant at undervisningen er på engelsk. Det gikk seg naturlig nok fort til,
og nå tenker jeg ikke over det i det hele tatt.
Til slutt vil jeg si at Poznan virkelig er et godt universitet hvor standarden er høy. Og selv om
tradisjoner, språk og læringsmetoder er annerledes enn i Norge er likevel ikke forskjellene for
store. Jeg ville ikke valgt å gå i Norge verken om jeg fikk tilbudet nå eller kunne gjort om valget
mitt for to år siden. Erfaringene jeg får ved å bo i et annet land, de sterke båndene jeg har med
mine medstudenter samt det høye læringsnivået er verdt de to hundre kronene og de to timene
det tar for meg og komme hjem til Norge med Wizzair:) Så hvis du tenker på å studere utenlands
vil jeg absolutt si at Poznan virkelig er en by det er verdt å ta seg tid til å se nærmere på!
-Linn Christine Nygaard

