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Celem wizyty monitorującej jest przeprowadzenie „obserwacji” przebiegu studiów lub praktyki 

studentów w ramach programu Erasmus w placówce zagranicznej oraz spotkanie z przedstawicielami 

organizacji przyjmującej. 

Jako koordynator praktyki na UM w ramach programu Erasmus + spotkałam się w Rijece z 14-

stoma studentami/kami z Wydziału Wojkowo-Lekarskiego, Lekarskiego i  Nauk o Zdrowiu, którzy w 

szpitalu uniwersyteckim realizowali obowiązkową i nie obowiązkową praktykę z:  Endokrynologii i 

Pulmonologii, Otolaryngologii, Okulistyki i Radiologii, Geriatrii i Rehabilitacji, Onkologii i Radioterapii, 

Dermatowenerologii i Medycyny Ratunkowej, Urologii oraz Chirurgii i Kardiologii. 

Praktyka odbywała się w języku angielskim i trwała 2 miesiące (lipiec, sierpień).  

Na spotkaniu studenci opowiadali o przebiegu praktyki, codziennych obowiązkach, badaniach i 

operacjach, w których uczestniczyli. Chwalili organizację oraz bardzo dobre traktowanie przez lekarzy 

przyjmujących – wszyscy mówili biegle po angielsku, poświęcali uwagę naszym studentom, chętnie 

dzielili się wiedzą i umiejętnościami, dopuszczali studentów do pacjentów w trakcie zabiegów. Studenci 

zwracali uwagę, że właśnie z tych powodów są w stanie nauczyć się o wiele więcej w placówce 

zagranicznej niż w czasie 4 tygodniowej praktyki w szpitalu uniwersyteckim w Łodzi.  

Również warunki w akademiku, którego cena dla studentów była bardzo przystępna, były dla 

wszystkich zadowalające.  

Otrzymane stypendium wystarczało na pokrycie wszystkich wydatków i pozwalało na odbycie krótkich 

podróży co wszyscy sobie mocno chwalili.  

Rijeka została opisana jako bezpieczne i przyjazne studentom miasto.   

Studenci byli bardzo zadowoleni, zarówno z przebiegu praktyki jaki i z samego miejsca, które chętnie 

będą rekomendowali swoim kolegom.  

Wszyscy zgodnie zadeklarowali, że w przyszłym roku po raz kolejny na pewno chcą wyjechać na 

zagraniczną praktykę z programem Erasmus +  

Dodatkowo, w trakcie spotkania odpowiedziałam na wszystkie pojawiające się pytania dotyczące 

procesu zaliczenia praktyki przez program i uczelnię, przyjęłam dokumenty. Rozmawialiśmy również o 

tym w jaki sposób przybliżyć i ułatwić proces administracyjny dla studentów zainteresowanych i 

biorących  udział w programie, tak żeby był zgodny z pojawiającymi się potrzebami. 



 

Spotkanie ze studentami naszego uniwersytetu. 

 

Kolejnego dnia miałam umówione spotkanie na Univesrity of Rijeka. Faculty of Medicine.  

Przywitała i oprowadziła mnie po wydziale Valentina Beljan, która pracuje w Biurze Współpracy 

Międzynarodowej na uniwersytecie i koordynuje przyjmowanie na praktyki studentów medycyny, 

zajmuje się studentami wyjeżdzającymi na studia oraz doktorantami biorącymi udział w 

międzynarodowych programach badawczych.  

Podzieliłyśmy się doświadczeniami związanymi z pracą w programie Erasmus +. Wymieniłyśmy uwagi 

dotyczące napotykanych trudności ale również korzyści związanych z mobilnością studentów i 

pracowników.  

Następnym punktem wizyty było spotkanie z panią profesor Jasenką Mrsic-Pelcic, Prorektor 

ds. Współpracy Międzynarodowej i Jakości, Katedra Farmakologii, Szkoła Medyczna, Uniwersytet w 

Rijece. Pani profesor od 2 lat prowadzi program Erasmus na uczelni. Od czasu objęcia przez nią 

stanowiska koordynatora uczelnianego nastąpił dynamiczny rozwój mobilności. Został również 

powołany do życia English Division a tym samym w roku akademickim 2017/2018 startuje 1 rok 

studiów medycznych w języku angielskim, w planach jest prowadzenie studiów anglojęzycznych na 

kolejne lata. Ustaliłyśmy podpisanie umowy bilateralnej na studia medyczne pomiędzy naszymi 

uczelniami jak tylko, powołany do życia zostanie drugi i trzeci rok medycyny.  

W imieniu prof. Rożnieckiego Pełnomocnika Rektora ds. Wymiany Międzynarodowej UM, Działu 

Współpracy i programu Erasmus + na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi podziękowałam pani 

profesor za dotychczasową współpracę – w ciągu ostatnich 3 lat na praktykę medyczną do Rijeki 

zostało przyjętych 27 studentów z naszego uniwersytetu.  
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Spotkanie z panią profesor Jasenką Mrsic-Pelcic oraz Valentiną Beljan 


