ERASMUS v Bonnu

Splošni podatki o mestu – za vse tiste, ki ne veste, kje to je 
Bonn je 19. največje mesto v Nemčiji, ki se nahaja okoli 20 km južno od Kölna. Med leti 1949 in 1990
je bil Bonn glavno mesto Zahodne Nemčije. Leta 1770 se je v Bonnu rodil skladatelj Ludwig van
Beethoven. Bonn je leta 1989 praznoval svoj 2000. rojstni dan. Leta 2006 je mesto imelo 314.299
prebivalcev.

Zakaj v Bonn?
Bonn je prava izbira za Erasmus, če želiš predvsem doživeti neverjetno povezanost in integracijo
Erasmusov ter drugih študentov različnih programov izmenjav z vsega sveta. Iz lastnih izkušenj lahko
poveva, da smo v enem letu postali velika pisana družina. Od italijanskega zamujanja in neverjetno
okusne kuhinje, portugalskega duha za pravo in vsakodnevno zabavo, španske polomljene
angleščine/nemščine, od ameriške ljubezni do rugby-ja do nemške organiziranosti. Vse to je bilo velik
del najine Erasmus dogodivščine, ki je bila najboljša ter hkrati najlepša izkušnja v najinem življenju in
je ne bi spremenili za nič na svetu.
V primeru pa, da bi rad/a doživel/a utrip velikega mesta, Bonn ni najboljša izbira, saj je mesto le
nekoliko večje od Ljubljane. Vendar morda tudi to ni velik problem, saj se le 20 minut stran nahaja
milijonsko mesto Köln.

Birokracija in študijske zadeve
Na začetku se pojavi kar nekaj birokratskih zadev, ki jih je potrebno uredit – a brez panike – v veliko
pomoč je organizacija s strani univerze, ki v okviru Welcome Week-a poleg izletov in zabav pomaga
tudi na tem področju. Tako da na koncu se zlahka premaga tudi ta prepreka. Popolnoma drugače je
na nivoju fakultete, kjer si bolj kot ne prepuščen samemu sebi, kar pomeni kar nekaj izgubljenih
živcev ter tekanja od profesorjev do asistentov in urejanja urnika (predmeti, ki jih opravljaš so
pogosto v različnih letnikih, kar lahko pomeni, da se prekrivajo).
Ko si končno uspeš sestavit urnik, se pojavi naslednji problem – kako in kaj bo z izpiti? Kajti nemci
nimajo ocen, ti pa jih na koncu potrebuješ. Tu je vse odvisno od profesorja, ki se v večini primerov
sam odloči, ali boš kot Erasmus študent imel privilegije in na koncu opravljal samo ustni izpit oziroma
boš moral pisati tako imenovano klavzuro in bil s tem na istem nivoju kot nemški kolegi. Če opravljaš
samo predavanja brez vaj, so le-ta zate obvezna (po vsaki uri moraš po podpis). Vendar tudi to ni
pravilo, saj je zopet od profesorja do profesorja različno. Na izmenjavi se ogromno zadev ureja
individualno.
Študijski koledar: zimski semester se prične drugi ali tretji teden oktobra in traja tja do konca
januarja, nato sledi 2 meseca počitnic, na račun katerih se poletni semester zavleče od sredine aprila
pa tja do konca junija.
Verjetno vsakega, ki se odpravi na izmenjavo zanima kako in kaj je z jezikom. V Bonnu sva srečali
študente, ki niso znali nemško, a so vseeno uspešno opravili vse izpite. Vendar je pa znanje nemščine

definitivno velik plus, saj so vse predavanja in vsa literatura v nemščini. Razumevanje ti pri učenju
prihrani ogromno časa, saj ne rabiš snovi prevajat.
Na fakulteti za farmacijo je precej več poudarka na praktičnem delu kot pri nas. Vaje potekajo v
blokih in vsako popoldne. Tako da če opravljaš vaje si cele dneve na faksu – dopoldan predavanja,
popoldan vaje. Vendar se vse poplača, ko te npr. imresionira naprava za merjenje pretočnih lastnosti
praškov in se v momentu počutiš, da smo z geo-trikotnikom in štoparico v Sloveniji še v kameni dobi.

Dobra stvar nekaterih vaj je tudi, da imaš v sklopu praktičnega dela organizirano ekskurzijo (recimo
farmacevtska tehnologija). V najinem primeru smo bili 5 dni v Hamburgu (obiskali smo Beiersdorf,
firmo, ki izdeluje tabletirke - Fette...). Za vse skupaj (hrana, prevoz, prenočišče) sva odšteli le 30 evrov
– na začetku plačaš sicer polno ceno, vendar čez nekaj mesecov dobiš večino denarja povrnjenega s
strani fakultete.

Stroški bivanja
Stroški študentskega doma (ki ga lahko dobi vsak Erasmus) se gibljejo od 180-300 evrov mesečno. Pri
prijavi za študentski dom močno svetujeva izbiro vsaj srednjega cenovnega razreda, kajti nekateri
izmed cenejših študentov se nahajajo v sumljivih predelih mesta. Drugače pa so študentski domovi na
nivoju – vsak ima svojo sobo, lahko si celo izbereš svoj »apartmajček«, kjer imaš vse svoje. Slaba stran
tega je to, da si moraš na začetku vso posodo kupit sam, če pa si v stanovanju, kjer živijo recimo 4,
lahko uporabljaš njihove reči.
Mesečni stroški bivanja se gibljejo okoli 500 evrov – stanovanje in hrana. Nemci nimajo bonov, imajo
pa študentske menze, kjer je cena kosila 2,5 eur. Cena hrane v trgovinah je cenejša od hrane pri nas.
Kar je dražje so pijače v barih in diskotekah – čeprav v primerjavi s samo Ljubljano ni velike razlike.
Na začetku vsakega semestra je potrebno plačati vpisnino (ne šolnino), ki znaša cca. 200 evrov. S tem
imaš brezplačne prevoze (avtobusi, vlaki, S-Bahn, U-Bahn) po celotni regiji Nordrhein-Westfallen. Sliši
se veliko, a ko izveš da je ena vožnja z mestnim avtobusom 2,30 evra ,to niti ni tak denar v zameno za
kar dobiš za to.

Erasmus življenje
Sama organizacija dejavnosti za tuje študente (razen Welcome Week-a v oktobru in Erasmus
smučanja v marcu ter nekaj zabav) s strani ESN ni zelo dobra. Vendar živimo v dobi Facebook-a kjer s
pomočjo skupine Freaky Friday ter podobnih vedno veš kaj in kje dogaja. V mestu ni večjih klubov,
žura se večinoma v barih študentskih domov (vsak dom ima svoj bar), kar je izredno dobro, saj je
cena pijač zelo ugodna – pivo 1 eur. Za vse, ki hočejo več, pa žurov v dobrih diskotekah ne manjka v
Kölnu – povezave z vlaki izredno dobre (vikend, ponoči na vsako uro).

Razno
Če si želiš v letu izmenjave tudi potovat je Bonn izredno dobro izhodišče, saj so v bližnji okolici 3
letališča (na dveh je možnost letenja z nizkocenovnim Ryanair-om). Leteti v samo Slovenijo je mogoče
problem. Imajo pa zelo dobre povezave z Gradcem, Celovcem, Benetkami, Zagrebom, Reko...

Omeniti morava še pustni karneval. Za Rio de Janirom ter Benetkami je Kölnski namreč tretji največji
na svetu. Vsekakor vredno udeležbe.
Zelo zanimiv je tudi decembrski Weihnachtsmarkt, ki se odvija v vsakem večjem mestu po Nemčiji:
ljubljanske stojnice v večjem obsegu in z malo več kuhanega vina v lepih skodelicah 
V juliju je v Bonnu tudi brezplačen festival Rheinkultur z znanimi nemškimi in svetovnimi skupinami.
Predpriprave na ta festival so pa okrog prvega maja na Rhein in Flammen, ki je izredno podoben
Rheinkultur, le da so glasbene skupine manj slavne. Imajo pa izredno velik ognjemet.
Če želiš na začetku pomoč s strani nemških študentov, se lahko prijaviš v program Study Buddy.
Vendar ne zamudi roka prijave kot sva ga midve 
Univerza nudi tudi za simboličnih 50 evrov tečaj nemškega jezika, ki poteka en semester dva krat
tedensko dve šolski uri.

Zaključne misli
PEJTE NA ERASMUS V BONN!!! 
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