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"Något som fick mig att spetsa öronen var de relativt små klasserna och klassernas
gruppindelningar. Genom de små grupperna på ca tolv personer så kommer man
mycket närmre lärarna och deras observationsföremål. På så sätt kan man få mycket
mer feedback från lärare vilket hjälper ens utveckling och inlärning.
Ytterligare en faktor var Bydgoszcz vackra innerstad. Man trivs här i både vått och
torrt."
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Hur kommer det sig att du valde just denna utbildning?
Under min första praktik som femtonåring väcktes mitt intresse för medicinstudier.
Jag fick se och uppleva mycket under den veckan vilket fick mig att inse hur
spännande läkaryrket verkligen är. Jag sökte mig till Collegium Medicum i Bydgoszcz
på grund av flera faktorer. Något som fick mig att spetsa öronen var de relativt små
klasserna och klassernas gruppindelningar. Genom de små grupperna på ca tolv
personer så kommer man mycket närmre lärarna och deras observations föremål. På
så sätt kan man få mycket mer feedback från lärare vilket hjälper ens utveckling och
inlärning. Ytterligare en faktor var Bydgoszcz vackra innerstad. Man trivs här i både
vått och torrt.

Vad kan man bli av utbildningen som du läser?
Studierna ska täcka alla ämnesområden för ett senare läkaryrke.

Vilka förväntningar hade du på utbildningen som du studerat
vid/studerar vid?
På grund av de fåtal platser av medicinska studier hos de svenska universiteten så
ville jag inte ha några större förväntningar, utan det var mer tal om förhoppningar.
En grundläggande utbildning var såklart en självklar förväntning.

Vad är det bästa med det du valt att utbilda dig till?
Utbildningen uppfyller min dröm att bli läkare och tillfredsställer alla mina intressen
och kvalitéer.

Vad är roligast inom utbildningen? Vad värdesätter du mest?
Studietiden i sig är det jag uppskattar mest. Studentlivet är en nisch för sig och
början på ett eget liv. Mina vänner och jag är här tillsammans och det är vi som
bildar vår vardag, distansen till Sverige och den nya kulturen och alla dess intryck
får vår sammanhållning att bli ytterst stark.

Hur kopplar du av från studierna?
Här kan man göra allt som man gör hemma och mycket mer. Valutan ger oss
möjligheten att "leva" lite mer, som studenter. Mat och nöjen är så pass mycket
billigare att man kan unna sig att besöka olika restauranger och aktivera sig inom
sina fritidsintressen.

Hur tror du att din framtid ser ut?
Framtiden är ljus om man inte ser saker och ting som olösliga problem. Som
medicinstudent har man mycket att stå i men det man inte ska glömma är att man
är här för att man vill det och för varje dag som går har man kommit ett steg vidare
mot sin dröm.

Hur ser du på möjligheterna att jobba utomlands efter din
utbildning?
Att arbeta utomlands har alltid varit ett stort intresse hos mig. Jag älskar att befinna
mig i olika länder och bland olika kulturer. Som läkare har man möjlighet att resa
runt om i världen på grund av att sjukdomar finns överallt. Jag ser framemot olika
arbetsplatser runt om i världen.

Några avslutande råd?
Om du någon gång har funderat över medicinstudier men aldrig riktigt vågat eller
tagit tankarna ännu, så råder jag dig till att göra det nu. Som medicinstudent måste
man tro mycket på sig själv och vara ytterst uthärdlig. Vi alla gör vårt bästa genom
att gå vidare och möta nya utmaningar.

