Študijska izmenjava Tübingen 2009/2010
Mateja Prevolšek, Mateja Smogavec
Tübingen je z 80.000 prebivalci in približno 20.000 študenti resnično pravo univerzitetno mesto. Mesto
na JZ Nemčije je resda majhno, a nudi študentu vse ugodnosti in priložnosti, ki jih študent potrebuje ali
hoče. Univerza se ponaša z bogato tradicijo – ustanovitev sega v leto 1477, kar jo uvrša med najstarejše
nemške univerze sploh.
Pred začetkom študijskega leta je organiziran 3-tedenski tečaj nemškega jezika. Toplo ga priporočava
vsem (predvsem začetnikom, kot tudi tistim, ki nemščino ze obvladate). Na uvodnem srečanju se
študenjte razdelijo v 4 jezikovne skupine, glede na prikazano znanje na uvodnem pisnem in ustnem
preverjanju znanja nemškega jezika. Vsak dan dopoldne poteka tečaj slovničnih veščin in obravnava
različnih tem iz vsakdanjega življenja ter tem koristnih pri študiju pod vodstvom profesorja nemškega
jezika. Popoldne je tutorium z nemškim študentom, kjer se tudi obravnavajo različne uporabne teme,
gledanje filmov, poslušanje nemške glasbe, izleti. Tečaj je predvsem priložnost, da na začetku bivanja v
Nemčiji stkeš prijateljstva, ki te spremljajo vso leto.
Pred začetkom študijskega leta smo imeli mednarodni študenti sprejem v dekanatu medicinske fakultete,
kjer smo dobili urnike, zemljevide, vse informacije glede izpitov, prijav, organizacije. Gospe na referatu so
izjemno prijazne, ažurne in so nam bile vedno na voljo pri nejasnostih in vprašanjih.
Predavanja, vaje, seminarji, izpiti potekajo v nemščini. Predavanja so v predavalnicah na klinikah,
fakulteta kot taka s predavalnicami ne obstaja. Če je le mogoče, predavatelji ponavadi s seboj pripeljejo
pacienta, ki ima obravnavano bolezen. Na predavanjih se podajajo predvsem aktualne raziskave, klinični
primeri, predstavljajo se različne študije in ni toliko osnov, toliko klasičnega predavanja, kakršnega smo
navajeni pri nas. Vaje potekajo predvsem v obliki Wochenpraktika in tudi U-Kursa (Untersuchungskurs).
Wochenpraktikum pomeni enotedenske vaje pri določenem predmetu. Npr. pri ginekologiji si vsak dan
od 8.00 dalje na ginekološki kliniki, kjer krožiš med različnimi oddelki in opravljaš vnaprej določene
zadolžitve. Untersuchungskurs je v Tübingenu mišljen kot uvod v nekatere klinične predmete v smislu
npr. kako opravimo pregled pri nevrologiji, kako komuniciramo s psihiatričnim bolnikom, kako opisujemo
eflorescence pri dermatologiji....Pri seminarjih zavisi od predmeta do predmeta. Običajno so 14-dnevni
po 1,5h na dan, nekateri imajo na koncu izpit, nekateri ne. Večinoma pa predavatelji poglobijo oz
ponovijo snov s predavanj. Tudi tu večinoma s pomočjo pacientov.
Pisni izpit se v ničemer ne razlikuje od tistega, ki ga pišejo Nemci. Izpit traja iz enega predmeta 30 minut,
vprašanje ima en pravilen odgovor, enih par vprašanj je multiple choice, pri čemer je ponavadi napisano,
koliko je pravilnih odgovorov. Študenti na izmenjavi lahko imajo zraven slovar. Klausurwoche oz. izpitni
teden je ponavadi na koncu semestra. Lahko se zgodi, da pišete na en dan 3 izpite. Slaba stran tega je, da
se treba učit za tri izpite skupaj, dobra stran pa, če uspešno prestanete vse tri – z vsem zaključite na en
dan.
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V Tübingenu obstajajo številni kompleksi študentskih domov razporejeni po vsem mestu. Študentski dom
na Geisswegu je praktično pri bolnišnicah, vsi ostali so nekoliko bolj oddaljeni. Velikost sob se razlikuje.
Ponavadi ima vsaka soba osnovno opremo in umivalnik, kopalnico in kuhinjo pa si delijo od 3 do 25
študentov. Midve sva bili v študentskem kompleksu WHO (Waldhäuser Ost), ki je največji študentski
kompleks v Tübingenu. Je nekoliko oddaljen iz mesta, vendar so avtobusne poveze z mestom in klinikami
zelo dobre (do klinik vozi avtobus vsakih 10 minut), tako da večjih težav s prevozom ni. Semesterticket
(semesterska karta za javni prevoz) stane okoli 55 evrov in se lahko uporablja tudi izven Tübingena
(avtobus, vlak, S-Bahn), daleč na jug Nemčije, vendar na žalost ne na sever do Stuttgarta.
Omeniti še velja študentsko organizacijo v Tübingenu (Studit), ki organizira številne dejavnosti, ki se jih
lahko udeležijo študentje na izmenjavi kot tudi nemški študentje. Enkrat na 2 tedna organizirajo
Stammtisch, kjer se študenjte srečajo zvečer ob pijači in pogovoru v eni izmed prijetnih gostiln v mestu.
Poleg tega se organizirajo enodnevni do trodnevni izleti, kot npr. izlet v Strassbourg, grad Lichtenstein,
Basel, Ulm, Bebenhausen in še mnogo drugih krajev. Organizirajo tudi kino večere, druženja ob žaru. Je
dobra priložnost, kjer lahko spoznaš študente iz vsega sveta.
Ker pa je bil Tübingen in najina izmenjava veliko več kot kratek opis, sva za vse dodatne informacije in
vprašanja vedno na voljo na msmogavec@gmail.com in mateja.prevolsek@gmail.com.
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