Rapport fra 1. klassinger i Bydgoszcz
Hei til deg som kanskje har søkt deg hit til Bydgoszcz eller er interessert i byen vi studerer i,
Vi er 4 norske jenter som startet på førsteåret medisin her i høst og er snart i ferd med å runde av
vårt første semester som medisinstudenter 
Den første tida på studiet kan være overveldende med et helt nytt land, masse nye mennesker og et
helt nytt studie som krever sitt, men så fort man kommer inn i skolerutiner, blir kjent med byen og
blitt litt mer kjent med gjengen du skal dele de neste 5-6 årene med så går det veldig bra.
Forkurset som skolen arrangerer før studiene begynner er en super start for å repetere de mest
grunnleggende tingene du bør kunne når studiet starter, men også for å få tid til å komme deg til
rette i byen og bli litt kjent her.
Hverdagen består av mye skole med både undervisning og sene lesekvelder, men utover dette skjer
det også en del sosialt for å få noen gode leseavbrekk og byen har mange forskjellige treningstilbud
som vi også bruker for å få en pause fra lesingen.
Vi har bodd på studenthuset fra vi flyttet ned hit, og det er en veldig enkel og trygg løsning før man
har blitt kjent og kanskje vil finne seg leilighet.
Alle er veldig fornøyde med Bydgoszcz som studiested og vi vil absolutt anbefale flere å starte her
Dersom dere lurer på noe svarer vi gjerne på spørsmål, så ikke nøl med å ta kontakt enten på
facebook eller på mail!
Vi gleder oss masse til å ta i mot nye førsteklassinger og arrangere fadderhelg for dere i oktober 
Med vennlig hilsen,
Andrea Kobro, Maren Sund Refsnes, Benedicte Ljosland Løland og Emma Strøm
( andreakobro@gmail.com, maren.refsnes@gmail.com, bendicte.ljosland@gmail.com, emmastro@gmail.com )
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