Collegium Medicum, Nicolaus Copernicus University i Bydgoszcz.
Hej,
Mitt namn är Sagar Mehta och jag är en student på Collegium Medicum.
Ett stort steg
Det var ett stort steg för mig att flytta utomlands och börja studera här i och med att jag inte kände
till detta universitet så mycket. När jag väl beslutade mig och tänker i efterhand på det hela, så
inser jag att jag inte ångrar någonting.
Vad ska du tänka på som student?
Det första du ska tänka på är ifall du verkligen vill bli läkare. Ifall du är redo inför massor av
utmaningar och studerande.
Vad har du för prioriteringar?
Är det viktigt för dig att få kvalitet och lärare som tar hand om dig? Eller är det viktigare för dig med
ett universitet som har ett stort namn, men kanske inte lika bra kvalitet av utbildning?
Väljer man ett lite större universitet så är chansen väldigt stor att lärarna och professorerna inte har
så mycket tid för dig. Det blir svårt för en enstaka person att ta hand om flera hundra personer.
Studierna blir svårare och eftersom det är så många studenter så har du egentligen inte lika stort
värde.
Små grupper
Här i Bydgoszcz däremot så är det små grupper. Läraren eller professorn kan koncentrera sig på
dig och du har inga problem med att få hjälp när du väl behöver det.
I och med att det inte är så många studenter bidrar det
till att du får en personligare kontakt med lärarna. Här
blir man omhändertagen på ett bra sätt.
Mina personliga erfarenheter av universitetet är mycket
goda. Det är ett universitet jag skulle rekommendera
för alla som vill läsa medicin. Jag har personligen inga
klagomål på varken utbildningen eller lärarna och det
är ingenting som jag hört från andra studenter heller.
Kommer jag hitta vänner?
Att flytta utomlands är ett stort steg i sig och det blir
inte lättare när man tänker på att man måste lämna
familj och vänner bakom sig. Vad kommer det vara för
folk där? Kommer jag hitta vänner? Tänk om jag blir
ensam? Var inte orolig! Alla som kommer hit är i samma sits. Detta är någonting man vänjer sig
med mycket snabbt och att komma in i gruppen och skaffa vänner är inga problem alls. Det finns
mycket socialt folk och alltid någon med liknande intressen. Efter ett tag så blir det ditt andra hem
och man trivs faktiskt riktigt bra, även om man kanske inte trodde att man skulle göra det från
början.
Hur är Bydgoszcz?
Det är en stad som man kanske inte hört om innan. Jag måste faktiskt säga att det är en riktigt
trevlig stad. Endast 2 timmar ifrån Gdansk där det går flyg direkt till dem större städerna i Europa.
Det finns gott om saker att göra på fritiden. Är man aktiv så finns det gym. Man kan gå på bio.
Testa på restauranger och ha det trevligt. Det finns även nattklubbar för dem som är intresserade
av att festa. Staden är ganska billig så man kan ha gott om kul på studiebidraget som man får.
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