Končno poročilo o Erazmus študijski izmenjavi
Na izmenjavo sem odšla v tipično univerzitetno mesto Braunschweig, na severu Nemčije.
Izmenjava je trajala približno 4 mesece in pol, natančneje od 20. oktobra do konca meseca
februarja. Študijsko leto se je začelo 27.10., vendar je zaradi vseh dokumentov, več kot dobrodošlo,
da prideš tja vsaj kakšen teden prej. Še prej pričetkom predavanj je nujno, da s kooordinatorjem
pregledaš learning agreement (LA), ker so največkrat potrebne spremembe. V mojem primeru sva s
koordinatorko spremenile skoraj celoten LA, ker so se izbrani predmeti medsebojno prekrivali ali
pa jih ni bilo predvidenih v zimskem semestru. Tako sem na koncu izbrala 5 predmetov:
biofarmacijo, farmacevtsko biologijo I in II vaje, farm. biologijo I predavanja, „Allgemainde“
(splošno) biologijo in farmacevtsko medicinsko kemijo, dodatno pa sem opravljala še tečaj
nemškega jezika in raziskovalno nalogo na oddelku za biologijo.
Pri večini predmetov je šlo za dvo- ali več- semestrski predmet, zato sem se z nosilci predmetov
dogovorila, da izpit opravljam ustno. Izjema sta bila biofarmacija, ki je bila eno semestrski predmet
in je izpit potekal pisno in vaje iz farm. biologije, kjer je bilo najprej potrebno opraviti 2 „praktična“
kolokvija, in 3 teoretične teste ( za tiste, ki jih ne opravijo, imajo možnost ustnega kolokvija) ter
izdelava in predstavitev seminarske naloge o določeni zdravilni rastlini. Po opravljenih obveznostih
je na vrsti še zaključni izpit, ki vključuje tako snov iz vaj, kot iz obveznih seminarjev in del
predavanj iz splošne biologije. Same vaje potekajo cel teden v popoldanskih urah, vsak drugi teden.
So obvezne, in sestavljene iz 2 večjih sklopov.
Vsa predavanja so v nemškem jeziku, zato je seveda predznanje nemščine obvezno. Tudi izpiti
potekajo v nemščini. Izjema je bilo raziskovalno delo, kjer je bila moja mentorica mlada
raziskovalka iz tujine in je komunikacija potekala v angleščini. Meni osebno je največ težav delala
biofarmacija, ker je bil izpit pisni in zelo obsežen. Sicer pa imam zelo pozitivne izkušnje s
sodelovanjem katedre za biologijo, kjer sem opravljala večino predmetov in raziskovalno nalogo.
Kar se tiče same nastanitve je možna prijava za študentski dom preko interneta. Najbolje je, da se
prijaviš čim prej, ker se sobe oddajajo po sistemu, kdor prej pride, dobi ugodnejšo ponudbo. Cene
so pa različne. Odvisno od lokacije. Nekateri domovi so bili pred kratkim prenovljeni in so zato
cene zelo visoke, do 300 evrov mesečno, za študentski dom, ki je sicer odmaknjen od samega centra
mesta in fakultet. Sicer pa se normalne cene za mesečno stanarino gibljejo okoli 200 evrov. Večino
gre za samske sobe, kjer si kuhinjo in sanitarije deliš.
Študentje imajo brezplačen javni prevoz, vstop v različne muzeje, tečaje tujih jezikov po zelo
ugodni ceni... Me je pa presenetilo to, da sem morala ob prihodu plačati 155 evrov šolnine za
zimski semester, česar sicer Erazmus študentom naj ne bi bilo potrebno plačevati.
Študentskih bonov nimajo, dobi pa vsak študent t.i. menza kartico na katero naloži denar in z njo
plačuje v eni izmed dveh obstoječih menz po ugodnejši ceni. Menza je odprta tudi ob sobotah,
izbira hrane pa je pestra.
Celotni stroški ob koncu meseca so različni. Vem pa, da Erazmus štipendija, ki je to leto znašala
300 evrov mesečno ne zadostuje niti za pokritje osnovnih stroškov (hrana, najemnina), posebno ne,
če želiš v času izmenjave še na ogled okoliških mest.
Kar se tiče same organizacije je s strani International offica dobro poskrbljeno. V začetnem tednu so
organizirali sprejem, orientacijo po mestu, spoznavni žur. V nadaljevanju pa različne izlete, obisk
muzejev, drsanje in druge aktivnosti. Vedno so dosegljivi na info točki, da se lahko na njih obrneš
osebno ali pa jih kontaktiraš preko maila.
Vem, da je bil odhod v Nemčijo prava odločitev zame. Domov sem prišla z odličnimi vtisi, kupom
na novo sklenjenih poznanstev in precej izboljšanim znanjem jezika.

