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Clinical rotation in horses, ruminants and small animals

4 weeks in horses clinics
4 weeks in ruminants clinics
4 weeks in small animals clinics
1 week in exotic clinics



Horses clinics
orthopedics
internal medicine
medical imaging
hospitalisation
surgery







Ruminants clinics
ambulatory 
herd health 
reproduction
internal medicine 

 





Small animals clinics
hospitalisation
internal medicine
surgery
cardiology





wymiana trwała 13 tygodni,
głównym językiem programu był język angielski,
Belgia jest krajem wielojęzycznym, Belgowie rozmawiają w języku
niderlandzkim, flamandzkim, francuskim, angielskim oraz
niemieckim,
znajomość któregokolwiek z tych języków jest dodatkowym
atutem i ułatwieniem dla studenta, jednak językiem wymaganym
jest angielski.



umiejętność sprawnego przeprowadzania wywiadu i badania
klinicznego, znajomość parametrów życiowych (CTO) u
różnych gatunków zwierząt, orientacja w gabinecie, wiedza o
pacjentach na każdy dzień jest rzeczą bezwzględnie
WYMAGANĄ na klinikach,
prowadzący, doktorzy, profesorowie, studenci, właściciele
swoich pupili są bardzo mili i przyjaźnie nastawieni na
studentów zagranicznych,
wybierając tę uczelnię, trzeba być świadomym, że jest to
miejsce, gdzie trzeba się nastawić na pracę od wczesnych do
późnych godzin każdego dnia (w soboty i niedziele również)
oraz na niesprzyjającą pogodę (często pada deszcz). 



aby zostać studentami Erasmusa w Ghent, musieliśmy być na
ostatnim roku studiów,
można wybrać rodzaj praktyk/staży: klinikę małych zwierząt,
koni, przeżuwaczy albo mix-program (rotację kliniczną),
w trakcie trwania praktyki, można brać udział w licznych
konferencjach, specjalnych ćwiczeniach praktycznych dla
studentów, filmach, szkoleniach,
studenci medycyny weterynaryjnej na każdej klinice znają się
bardzo dobrze, jest przyjazna atmosfera, w razie
jakiegokolwiek problemu służą bezinteresowną pomocą,
niedaleko Campusu mieści się klub studencki De Peerdestal,
gdzie odbywają się regularnie imprezy organizowane zarówno
dla studentów weterynarii, jak i dla prowadzących.  

 





Od paru lat Medycyna Weterynaryjna w Ghent jest
uznawana za

N A J L E P S Z Ą  N A

Ś W I E C I E !



warto zwiedzić Centrum Ghent, gdzie znajduje się mnóstwo
starych budynków, katedr, zamków, pałacy. Wszystko w stylu
gotyckim,
aby poczuć się jak prawdziwy Belg, należałoby skosztować
lokalnego jedzenia, czyli frytek z majonezem, zupy mięsnej
(można ją spróbować w RESTO-w Campusie) albo rzecz jasna
słynnej belgijskiej czekolady lub innych słodkości np.
cuberdons, a na śniadanie tradycyjnie crossainty z sokiem
pomarańczowym,
my polecamy kawę belgijską z wafelkiem-Stroopwafels,
belgijskie wino lub szampana oraz wszelkiego rodzaju
makarony,
opłaci się bardziej zwiedzanie rowerem lub dla wytrwałych na
piechotę.











znalezienie mieszkania/ pokoju w Ghent nie jest łatwe, tym bardziej na krótki
okres tj. 3 miesiące,
polecamy strony  ikot.be czy kot.gent.be, które są sprawdzone przez Uniwersytet
w Gandawie,
nam udało się znaleźć pokój na Facebook'u, jednak wybierając ta metodę trzeba
być bardzo ostrożnym i uważać na oszustów,
średni koszt wynajęcia pokoju podany przez Uniwesytet w Ghent to 310-450
euro/miesiąc, jednak w naszym odczuciu to raczej 350-550 euro/miesiąc,
średni koszt za zakupy to 15-20 euro na 3 dni dla 2 osób,
transport publiczny jest drogi bilet 1-godzinny to koszt 3 euro zakupiony w
biletomacie, 2,4 euro zakupiony przez SMS, 1,60 euro zakupiony w aplikacji;
bilet na 10 jazd 1-godzinnych to koszt 15 euro,
wynajem roweru wynosi 15 euro/miesiąc.



udało się nam zwiedzić piękną, zabytkową i jakże ogromną stolicę Belgii -
Brukselę, 
miejsca, które warto zobaczyć: Atomium, Museum of Natural Sciences,
AutoWorld, Centrum Brukseli, Parlament Europejski, Pałac Królewski,
Wielki Plac, Park Miniatur-Mini Europe, Fontanna Manneken Pis,
Choco-Story Brussels, Ratusz oraz wiele innych ciekawych miejsc,
konieczne jest zarezerwowanie minimum jednego całego dnia na
zwiedzanie tych najciekawszych rzeczy jakie oferuje to miasto,
polecamy kupno Brussels Card. Karta ta upoważnia do korzystania z
transportu publicznego i różnego rodzaju zniżek oraz można otrzymać
darmowe wejście np. do muzeum.

 









Jeśli macie pytania prosimy kontaktować się z nami drogą mailową
lub poprzez portale społecznościowe-Facebook, Instagram.

 
KRYSTIAN WIRTH kryst ian.medwet@gmai l .com
 

DARIA MICHAŁKOW SKA
michalkowskadar ia@g m a i l .c om 

Życzymy powodzenia :)


