Etter snart to år i Bydgoszcz synes jeg studiet bare blir bedre og bedre.
Frem til nå har vi hatt mye generelle fag som kjemi, anatomi og fysiologi,
men jeg synes det blir mer og mer interessant, sier 21 år gamle Vegard
Danielsen fra Kristiansand, som studerer medisin ved Collegium
Medicum, Nicolaus Copernicus University i Bydgoszcz.

Hvor og hva studerer du?
Jeg går 2. året på medisin i Bydgoszcz, Polen. Byen ligger midt mellom Poznan og Gdansk, nord i
Polen.

Hvorfor søkte du på dette studiet?

Jeg søkte på studiet fordi jeg har alltid hatt en interesse for medisin. Jeg driver med aktiv idrett og er
generelt interessert i hvordan kroppen fungerer og reagerer. Før jeg søkte på medisin gikk jeg ett år
på matematikk og økonomi i Oslo, og det var vel da jeg fant ut at jeg måtte gjøre noen forandringer.
Jeg leitet litt rundt på nettet og kom over Agder Vitenskapsakademi. Siden de hadde opptaksintervjuer
i Kristiansand, så passet det perfekt for meg.

Hvordan ser en vanlig studiedag ut?

På en vanlig studiedag begynner vi som regel på skolen klokken 09 eller 10. Det synes jeg er perfekt,
for hvis man er en morgenfugl som meg, så rekker man å lese gjennom noen sider og forberede seg
litt før man begynner. Det er ganske strengt med oppmøte, så det er viktig å møte opp til timene. Men

det synes jeg egentlig bare er en fordel, for det gjør at man unngår skippertak-jobbing og at man
jobber jevnt gjennom hele året. Samtidig har vi mange småprøver, nå på 2. året har vi 2-3 mindre
prøver omtrent hver uke. Som regel starter skoledagen med halvannen time undervisning etterfulgt av
labarbeid eller gruppearbeid. Midt på dagen har vi som regel en liten pause hvor vi har tid til å spise og
forflytte oss om det er nødvendig. Avstandene i Bydgoszcz er ikke så store, så man bruker sjelden
mer enn 10-15 min på å gå mellom de ulike undervisningsbyggene, men det går også trikk som kun
buker noen få minutter. Vi har som regel undervisning frem til klokken 15-16. På ettermiddagen bruker
jeg også å lese noen timer, før vi studenter ofte finner på noe sammen eller går på trening på kvelden.

Hva synes du om utdanningen du får ved Collegium Medicum?

Etter snart to år i Bydgoszcz synes jeg studiet bare blir bedre og bedre. Frem til nå har vi hatt mye
generelle fag som kjemi, anatomi og fysiologi, men jeg synes det blir mer og mer interessant. All
undervisningen er på engelsk, og nesten alle lærerne snakker flytende engelsk uten problemer.
Studieplanen for hvert semester får vi i god tid, så selv om det til tider er mye å gjøre, så går det veldig
greit om man planlegger litt. Selv har jeg blitt med på noe som vi kaller "Circle of interest" som er
organisert av studentene i samarbeid med legene på sykehuset. Så allerede på 2. året har vi fått være
med å se hvordan de arbeider, noe som har vært veldig lærerikt og interessant.

Hva ser du for deg å jobbe med etter endt utdanning?

Det er fortsatt noen år igjen, så jeg er fortsatt litt usikker på hva jeg vil jobbe med etter endt utdanning.
For øyeblikket er det å jobbe innen idretten som idrettslege eller innen kirurgi som står høyest på
listen. Men jeg må nok innom litt flere fagfelt før jeg kan bestemme meg for noe spesielt.

Hvordan er studielivet i Bydgoszcz?

Studielivet i Bydgoszcz er veldig bra. Til forskjell fra i Norge så blir man utrolig godt kjent med alle man
studerer med i og med at det er relativt små klasser, og at man går sammen både på skolen og
fritiden. I helgene går vi for eksempel ofte en tur på kino eller ut å spiser en bedre middag. I år blir det
også arrangert nyttårsball i regi av ANSA sitt nyoppstartede lokallag.

Vil du anbefale medisinstudiet ved Collegium Medicum til andre?
Jeg vil absolutt anbefale medisinstudier i Bydgoszcz gjennom Agder Vitenskapsakademi. Skolen er
utrolig hyggelige og behjelpelige med å finne et sted å bo, økonomi i forhold til Lånekassen og andre
ting man måtte lure på, så hvis drømmen er å studere medisin så ville jeg ikke nølt med å søke på
Collegium Medicum i Bydgoszcz!

