
ERASMUS IZMENJAVA – BRAUNSCHWEIG  

 

Erasmus je posebna izkušnja – v pol leta ali v enem letu (kakor se odločiš) se na izmenjavi zgodi 
ogromno stvari: spoznaš veliko novih ljudi in njihovih navad, obiščeš mnogo lepih krajev, izboljšaš 
tuj(e)  jezik(e), se zabavaš, hkrati pa pridobiš veliko strokovnega znanja in tako nazaj v Slovenijo 
prideš z lepimi spomini. 

Zakaj sem izbrala Braunschweig? Predvsem zato ker mi je bila všeč njihova pregledna internetna stran 
(https://www.tu-braunschweig.de/international/incomings/exchange ), ki je v veliko pomoč pri 
organizaciji za izmenjavo. Na tej internetni strani je lepo opisan postopek od prijave, priprav pred 
odhodom, prihod v Braunschweig, kot tudi kaj je potrebno narediti pred odhodom nazaj domov. Tudi 
ko sem prišla v Nemčijo, je bilo vse dobro zorganizirano, kar olajša začetek bivanja v tujini. 

Priprave: Po prijavi na Erasmus izmenjavo se je potrebno prijaviti za štipendijo in svetujem, da čim 
prej oddaš tudi prošnjo za bivanje v študentskem domu. Žal je ena težjih stvari v Braunschweigu najti 
sobo. Zanimanje za študij v Braunschweigu je zelo veliko, tako da raste problem s stanovanji. Če imaš 
srečo, dobiš sobo v študentskem domu, vendar ni nujno. Glede lokacije priporočam študentski dom 
Langer Kamp, ki je od faksa oddaljen 200 metrov ali pa APM – Affenfelzen, ki je sicer bolj oddaljen 
od faksa (okoli 2 km), je pa zato bližje centru kot Langer Kamp. Obstajata še dva študentska domova, 
Weststadt in Schunter. Oba sta precej oddaljena od faksa. Weststadt ima kljub temu dobro povezavo s 
centrom in faksom, saj sta obe lokaciji dosegljivi s tramvajem M3. Schunter ima zelo slabe prometne 
povezave, dobiš pa tam najboljši utrip študentskega življenja, ker je tam veliko možnosti za druženje, 
zabav ipd. Cene mesečne najemnine znašajo od 200 – 300 €. Če dobiš mail, da si sprejet v katerega od 
študentskih domov, je priprava na izmenjavo predvsem manj stresna, kot če moraš poiskati še 
stanovanje. V primeru, da sobe ne dobiš, svetujem, da čim prej začneš iskati kakšno sobo že iz 
Slovenije. Če le te ne dobiš pred odhodom, se splača iti v Braunschweig malo prej, vsaj tri tedne pred 
začetkom faksa, da si lahko v miru poiščeš stanovanje. Tudi sama sem bila v tej situaciji in sem bila 
zelo vesela, da sem našla nastanitev še pred začetkom predavanj (ta se začnejo okoli 21. 10). Ker je 
povpraševanje zelo veliko, v večini primerov ne dobiš odgovora na poslano prošnjo, a so vsi, ki so bili 
v enaki situaciji slej ko prej našli sobo ali stanovanje. V pomoč sta mi bila naslednja linka: 
http://www.wg-gesucht.de/wohnungen-in-Braunschweig.16.2.1.0.html in http://www.studenten-
wg.de/ . Prav tako se pred Menso 1 v BS nahaja oglasna deska, kjer so obešeni oglasi. Cena najemnine 
se gibljejo od 250€ pa vse do 500€. 

Prihod: Splača se priti v BS približno v začetku oktobra oz. aprila (glede na to, v katerem semestru 
opravljaš izmenjavo), saj je takrat organiziran tako imenovan Orientation Meeting, kjer dobiš po 
večini vse informacije, ki jih potrebuješ: kje urediti liability insurance, kje se registriraš kot tujec, pri 
kateri banki odpreš račun (to je obvezno), dobiš položnico za šolnino (potrebno je plačati okoli 200€ 
na semester – cena vključuje brezplačne športne dejavnosti, jezikovne tečaje, brezplačen prevoz z 
javnim transportom po celotni Spodnji Saški, brezplačno printanje…). 

Študij: Koristno je, da se prijaviš v Peer Student Programm. Peer Student ti pomaga prve dni v BS, 
npr. pride te iskat na železniško postajo, v International Office vzame ključ tvoje sobe (če živiš v 
študentskem domu), te pelje do tvojega novega prebivališča ipd. Če imaš srečo, lahko dobiš tutorja s 
svojega faksa. V tem primeru se lahko dogovoriš z njim, da gre skupaj s teboj h koordinatorju (s 
katerim je treba pregledati LA – zagotovo bodo potrebne spremembe in prilagajanja!), ti pomaga pri 
sestavi urnika… 
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Vsa predavanja potekajo v nemščini, tako da je zaželeno čim boljše znanje tega jezika. Težavnost 
faksa v BS je približno enaka kot pri nas v Ljubljani. Če se le da, svetujem, da se dogovoriš za ustne 
izpite. Vendar to ni vedno možno. Profesorji so po večini zelo prijazni in imajo kar dosti razumevanja 
za Erasmovce. Tudi sošolci so v redu. V zimskem semestru so bili mogoče malo bolj zadržani, vendar 
sem predvsem v poletnem semestru pridobila zelo veliko dobrih prijateljev. Faks zna biti včasih kar 
precej stresen, potrebno se je veliko učiti (poleg snovi po možnosti še tuj jezik) in je lahko od časa do 
časa zelo naporno. Za razliko od slovenskega faksa se Nemci veliko učijo iz učbenikov, saj nemške 
literature o farmaciji nikakor ne primanjkuje. Pomoč nemških sošolcev olajša izjemno veliko stvari: 
pomoč v laboratoriju, priskrbijo ti kolokvije in izpite, ti še enkrat obnovijo, kaj je povedal profesor, če 
ne razumeš. Predvsem pa je super, ko te sprejmejo, tako greš lahko skupaj  z njimi na kosilo, izboljšaš 
svojo nemščino, spoznaš njihovo kulturo in navade, greš z njimi na kakšno zabavo, skupaj z njimi 
pečeš in prodajaš vaflje v avli faksa… Moram reči, da Nemci še zdaleč niso tako zaprti, kot bi kdo 
mislil. Verjetno moraš res ti najprej stopiti do nekoga, ker sami verjetno ne bodo prišli do tebe, so pa 
izjemno pripravljeni pomagati, če jih prosiš za pomoč. Pa še nekaj je zelo drugače na faksu. 
Predavanja potekajo v sklopih, kar pomeni, da okoli dva meseca poslušaš en predmet in potem takoj 
pišeš izpit, nato se začne nov predmet itd. To velja tudi za laboratorij – npr. analizno kemijo smo 
zimski semester imeli predavanja, v poletnem semestru pa večinoma le še vaje – tako smo bili 
približno en mesec (odvisno kako hitro si končal z vajami) od ponedeljka do petka v laboratoriju vsak 
dan tudi po osem ur. Poudarila bi, da je delo v laboratoriju veliko bolj samostojno kot v Sloveniji. Prvi 
teden se verjetno kar loviš, potem pa s pomočjo sošolcev, izredno prijaznega profesorja in s svojo 
vztrajnostjo, dohitiš ostale Nemce. Zame je bil prav laboratorijski del študija najboljša izkušnja na 
faksu. Vaje so zasnovane zelo raziskovalno in tako, da teorijo sam preneseš v prakso.  

Hrana: V BS ne obstajajo boni tako kot pri nas. Nemci imajo tu dve menzi – Mensa 1 in Mensa 2, kjer 
lahko za nizko ceno vedno dobiš dobro kosilo in večerjo. Cena enega obroka navadno znaša med 2,5-
4,5€. Mensa 2 je tudi nasproti farmacevtskega faksa, Mensa 1 pa v bližini glavne knjižnice in 
Sprachzentruma. 

Prosti čas: Dolgčas ti ne more biti nikoli. Preprosto se dogaja preveč stvari. Svoj prosti čas si lahko 
zapolniš z različnimi dejavnostmi. Ena možnost je šport. V slopu TU Braunschweig imaš na voljo 
okoli 150 različnih vrst športa, ki so po večini zastonj ali pa je potrebno doplačati zelo malo (npr. 3 € 
za badminton za cel semester). Izbira je ogromna, potrebno se je samo pravočasno prijaviti, ker 
nekatere ponudbe poidejo že v 15 min. 

Druga možnost so tečaji tujih jezikov, ki jih prav tako brezplačno organizira Sprachzentrum. Izbiraš 
lahko med tečaji nemščine, angleščine, španščine, ruščine, francoščine,… na različnih nivojih znanja. 
Tudi tu je pomembno pohiteti s prijavo, da se ne zasedejo mesta za željen nivo tujega jezika. Tečaji 
potekajo od 1-krat do 2-krat tedensko. S tem lahko pridobiš tudi nekaj ECTS. 

International Student Network in Gauß-Freunde sta dve študentski organizaciji, ki skrbita za druženje 
Erasmovcev. Organizirajo izlete v Hannover, Hamburg, Osnabrück, Hameln, Göttingen, Bremen, 
Harz…, zabave v klubih, drsanje, voden ogled Braunschweiga, kolesarjenje… Fino je, če se vsaj na 
začetku udeležiš čim več aktivnosti, ker tako spoznaš največ ljudi, s katerimi potem preživiš največ 
prostega časa, skupaj naredite kakšen izlet (koriščenje javnega prevoza v Spodnji Saški je za študente 
zastonj), zelo popularne so skupne večerje, poleti kopanje v jezerih ipd. 

Za kakršnokoli dodatno informacijo, pomoč pri sestavi LA itd. me lahko kontaktirate na moj email 
naslov j.neja9@hotmail.com . 

Jerneja Kladnik 
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Izlet v Hannover 

 

Brazilsko-češka-poljsko-italijanska-špansko-slovenska večerja  

 

Dopoldanske priprave na Kitelverbrennung 



 

Kitelverbernnung (zažig halj) ob zaključku laboratorijskih vaj v 8. semestru 

 

Okercabana (plaža se imenuje po reki Öker, ki teče skozi BS) 

 

Heidbergsee 


