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 Üldse olen väga õnnelik, et kasutasin ära võimalust kogeda, mis võib kujutada endast arsti amet. Kõige 
rohkem meeldis lektorite  ja Triin Luha suhtumine meie vastu ‐ alati oldi valmis vastama küsimustele ja 
oldi väga sõbralik, see tekitas klassis väga mõnusa õhkkonna. See on ka üks põhjustest, miks iga kord 
tahtsin jälle tulla. Kõige huvitavam oli muidugi praktika osa.  

 Olen väga rahul, et valisin selle kursuse. Sain palju uut ja huvitavat teada. 

 Aitas selgusele jõuda, kas meditsiini õppimine tuleks minu puhul kõne alla, sain aimu meditsiiniõpilase 
(igapäeva)elust, koormusest ja õpingutest. Väga hea kursus! 

 Siinkohal tahan tänada õppejõude, kes tegid sellel kursusel osalemise võimalikuks. Arvan, et see oli tore 
ning ennast hariv kogemus, mida soovitaksin ma paljudele. See kogemus jääb kauaks meelde. :) 

 Mulle meeldis see kursus just sellepärast, et see ei olnud ainult netipõhine :) 


