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LÄS TILL LÄKARE UTOMLANDS
Läkardrömmen är närmare än du tror. Polen erbjuder
läkarutbildningar av samma kvalitet som i Sverige, men
med lägre behörighetskrav.
- Utbildningen här ger jättestora möjligheter, säger Rayma som studerar vid Collegium Medicum i Bydgoszcz.
För Rayma Acevedo, 23 år från Göteborg,
växte läkardrömmen fram redan under
högstadiet. Till en början var hon inställd
på att studera i Sverige, men under gymnasiet blev hon allt mer sugen på utlandsstudier. Valet föll slutligen på Collegium
Medicum vid Nicolaus Copernicus University i Bydgoszcz, Polen.

Hjälp med ansökan
Rayma fick hjälp genom hela ansökningsprocessen av Agder Vitenskapsakademi
som är skolans nordiska representant.
– De är extremt duktiga på att fixa saker,
jag fick hjälp med i stort sett allting, säger
Rayma som nu studerar sitt fjärde år på
läkarprogrammet i Bydgoszcz.
– Utbildningen här ger jättestora möjligheter. Klasserna är små, vilket ger oss
bättre handledning och mer tid.
Rayma trivs väldigt bra med att leva och
bo i Bydgoszcz. Utbudet av fritidsaktiviteter är stort och levnadskostnaderna i Polen är väldigt låga.
– Allt är mycket billigare här. Boende, klubbar, restauranger och resor. Man kan till
exempel åka till Prag för 200 kronor med
buss, berättar hon.

”Det bästa är de små grupperna
och den goda kontakten med
lärarna.”

Severin Sape, 21 år från Örebro, är inne
på sitt tredje år i Bydgoszcz.
– Skolan ligger väldigt centralt och det är
nära till allt. Jag har bara fem timmars restid och sedan är jag hemma i min säng i
Sverige, säger han.
Precis som Rayma tycker Severin att läkarstudierna fungerar väldigt bra.

Som läkarstudent vid Collegium Medicum i Polen får du mycket hjälp och handledning.

– Det bästa är de små grupperna och den
goda kontakt vi har med våra lärare. Vi får
mer information och kunskap än på större
skolor med större klasser, säger han.

Agder Vitenskapsakademi
Agder Vitenskapsakademi hjälper
skandinaviska studenter att an-

”Man anpassar sig lätt”

söka till utbildningar i Polen. Du

Severin berättar att läkarutbildningen
innehåller många delprov och tentor.
Mycket fakta ska memoreras och tempot
är högt, men man ska inte låta sig avskräckas enligt Severin.
– Egentligen är alla akademiska utbildningar lika tuffa, men det som skiljer dem
åt är mängden material man måste lära
sig. I läkarutbildningen repeteras många
viktiga teman om och om igen för att man
ska kunna använda sina kunskaper i
praktiken senare. Men som med allt annat anpassar man sig ganska lätt. Man
brukar hitta sin studieteknik inom de första tre månaderna, menar Severin.
– Om så många andra har klarat utbildningen tidigare, varför skulle inte du också kunna göra det? avslutar han.

erbjuds studievägledning, information om kostnader, boende med
mera. De representerar tre stora
och erkända universitet i Bydgoszcz,
Poznan och Warszawa. Här kan du
studera till läkare, tandläkare,
psykolog, sjukgymnast och apotekare. Antagningsintervjuer hålls i
Stockholm, Göteborg och Oslo.

Läs mer på www.medicalstudies.se

