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Split, Kroatien 

Belma, LÄK T 10 

Under termin 10 på läkarprogrammet valde jag 

att göra utbytesstudier i Split, Kroatien under tre 

månaders tid. Det finns bara ett universitet i Split 

och jag gjorde min kliniska placering där på 

sjukhusen Firule och Krizine. Jag fick 

tillgodoräkna mig 4 v infektion, 4 veckor psykiatri 

och 4 veckor neurologi, motsvarande 

obligatoriska moment för 15 poäng under termin 

10, examinationen gjorde jag i Sverige. Jag var 

där på praktik i 30 timmar i veckan.  

Jag bodde på ett studentboende som universitetet ordnade åt mig. Alla utbytesstudenter 

bodde i samma korridor och jag delade rum med en tjej från Tyskland. Studentboendet hette 

Hostel Spinut och var riktigt fräscht. Det fanns ett gemensamt läsrum, tvättstuga och matsal. 

Lunch och middag serverades i matsalen och av universitetet fick vi ett kort "X-card" som gav 

oss 75 % rabatt så en måltid kostade högst 10 kronor. Riktigt god mat var det. Till frukost 

kunde man handla i kafeterian för samma rabatt. Ett utbud av smörgåsar, croassanter, 

munkar och andra bakverk fanns samt dryck. Boendet kostade ca 900 kronor per månad och 

ligger vid berget Marjan där man kunde gå, jogga eller cykla. Det fanns en tennisbana, 

fotbollsplan och lite mindre stränder i närheten av boendet. Många uteställen fanns också 

med 5 minuters gångavstånd. Till universitetet tog man sig med buss (20 minuter) eller till 

fots (40 minuter). 

Jag kunde det kroatiska språket innan jag åkte dit så jag hade inga problem. Men de flesta 

utbutesstudenterna kunde inte språket och gick språkkurs där. De klarade sig utmärkt med 

bara engelskan. 

Mitt bästa minne från utlandsstudierna var 

allt umgänge med de andra 

utbytesstudenterna. Vi gjorde mycket 

tillsammans som att spela tennis, grilla, sola 

och bada, festa samt resa runt till olika 

ställen i Kroatien och även utanför som 

Bosnien, Montenegro och Serbien.  

Jag kom till Kroatien två dagar innan 

studiestart och blev upphämtad av min "buddy" på flygplatsen och hon körde mig till 

boendet. I Split får alla utbytesstudenter en fadder "buddy" som hjälper en att komma i 



ordning, visar runt på universitetsområdet och på stan, hjälper en med olika papper innan 

studiestart och andra frågor. Jag kom väldigt bra överens med min fadder och vi träffades 

flera gånger under min vistelse i Split och gick och fikade. Jag tycker att man ska befinna sig i 

Split några dagar innan studiestart för att bekanta sig lite med området innan man ger sig ut 

på praktiken. Första dagen får man träffa alla utbytesstudenterna och få en informationsträff 

som anordnas av Erasmusansvarig.  

Erasmusstipendiet samt studiemedel från CSN räckte gott och väl för min hela vistelse i 

Kroatien. Priserna är ungefär samma som i Sverige, kanske lite billigare. Måltiderna på 

universitetet kostade lika mycket som på boendet så det var billigt. Där fanns också matsal 

och kafeteria. Det är billigare att gå ut och fika i Split samt alla nattklubbar har gratis inträde 

och billigare dryck jämfört med Sverige. Mataffärer och klädaffärer har samma priser som i 

Sverige.  

Som läkarstudent är det viktigt att ta med sig 

läkarrock( som du tvättar själv), stetoskop så 

klart och bekväma uteskor (det är ingen som 

byter om till inneskor utan kom dit med 

bekväma skor). Desinfektionsmedel får du ta 

med själv och ha i rockfickan för det är inte 

säkert att du hittar det överallt.  

Jag hade det jättebra i Split och vill 

rekommendera det starkt till andra studenter. Lokalbefolkningen är jättetrevlig och de yngre 

förstår engelska så kan du inte kroatiska kan du klara dig väldigt långt på engelskan. 

Erasmusstudenterna är hur snälla och trevliga som helst, man skapar vänner för livet. Du blir 

väl omhändertagen av din fadder och mentorerna är väldigt hjälpsamma på klinikerna. Ett 

stort plus är i alla för mig solen, havet och värmen. Efter en dag på kliniken kan du ta ett 

dopp i det Adriatiska havet och ligga och sola på stranden.  

 


