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OBVEZNOSTI 
PRED ODHODOM 
NA IZMENJAVO

- pri predmetih, ki jih boš zamudil, se s profesorjem 
dogovoriš o opravljanju obveznosti (vaje, seminarji)

- podpisan Learning Agreement s strani matične in 
gostujoče fakultete

- podpisan interni obrazec

- dodatno zdravstveno zavarovanje za tujino

- iskanje stanovanja (različne Facebook skupine)

- nakup avtobusne karte (Flix bus)

- opraviš vse potrebne zdravniške preglede



KO PRISPEŠ V BUDIMPEŠTO

Obiščeš koordinatorja na gostujoči fakulteti, kjer 
dobiš potrdilo, da si trenutno študent njihove 
fakultete – služi ti kot študentska izkaznica (cenejša 
karta za javni prevoz, fitnese…).

Obiščeš šolskega zdravnika, kjer dobiš potrdilo o 
zdravstvenem stanju (brez tega ne moreš opravljati 
praktičnega usposabljanja).

Kupiš si mesečno študentsko karto za javni prevoz 
(velja za avtobus, vlak, tramvaj, trolebus in 
podzemno železnico).



PRAKTIČNO USPOSABLJANJE

Različne bolnišnice in inštituti, ob petkih kuhanje v šolski kuhinji (jedi, prilagojene 
določenemu bolezenskemu stanju, vsak teden drugemu).

Bila sem v skupini s petimi madžarskimi študentkami.

Za vsako mesto praktičnega usposabljanja opišeš kaj si počel in kako to počnemo v 
Sloveniji.

Spoznaš različna področja (kardiologija, rehabilitacija, geriatrija, pediatrija…).

Standard in način dela se med bolnišnicami zelo razlikuje.



BUDIMPEŠTA

1,7 milijona prebivalcev

Budo in Pešto razdeljuje 
Donava

Bogata zgodovina –
veliko znamenitosti, ki so 
vredne ogleda

Veliko parkov

Valuta je madžarski forint 
(1 € = 353 HUF)



ZNAMENITOSTI BUDE



ZNAMENITOSTI PEŠTE



KAJ ŠE OBISKATI?



STROŠKI

Transfer Maribor – Budimpešta 17 evrov.

Cena enoposteljne sobe 300 do 400 evrov mesečno.

Cene živil v trgovini podobne našim.

Cene v restavracijah nekoliko višje kot pri nas.

Cena mesečne študentske vozovnice za javni prevoz 11 evrov.

Cene oblačil podobne našim ali nekoliko nižje.

Cene pijač v barih odvisna od lokacije.



ŠTUDENTSKO 
ŽIVLJENJE

ELB in ESN vsak dan 
organizirata dogodke –
igre, tematske večere, 
zabave, izlete…

S kartico ELB veliko 
ugodnosti (cenejše 
vstopnine v klube, 
welcome drink-i in 
druge ugodnosti).

Pridruži se Facebook 
skupinam, da boš na 
tekočem z dogodki. 

Primer dogodkov za marec 



OBVEZNOSTI PO 
VRNITVI IZ 
IZMENJAVE

- izpolniš in oddaš podpisan interni 
obrazec

- oddaš podpisan Learning Agreement

- oddaš izpolnjeno končno poročilo o 
izmenjavi

- oddaš potrdilo o trajanju izmenjave

- izpolniš in oddaš Praktikum



HVALA ZA POZORNOST!
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