
POROČILO O ERASMUS IZMENJAVI 

Za vse potencialne Erasmus kandidiate 

Odločba o Erasmus izmenjavi 

Najprej bi se želela osredotočit na samo idejo, ki sem jo dobila med pogovorom 

s sošolko, pri kavnem avtomatu, v pritličju Fakultete za Farmacijo. To je bilo  

meseca Novembra 2013. Sošolka mi je povedala, da je že bila na Erasmus 

izmenjavi in sicer v Gradcu, na praksi v okvirju FH Joanneuma. Ker sem tudi 

sama želela doživeti podobno izkušnjo in se mi je vse skupaj zdelo privlačno, 

sem se odločila, da bi preizkusila to možnost.  

Zelo pomembna je zgodnja prijava na program (eno leto prej) ter zelo dobra in 

pestra organizacija časa. Inštitucijo na kateri je potekala Erasmus izmenjava 

sem si izbrala sama iz seznama ponujenih možnosti, ki sem ga najdla na spletni 

strani FFA. 

Izpolnjeno prijavnico je potrebno oddati Erasmus koordinatorju, v mojem 

primeru prof. dr. Saši Baumgartner, ki mi je pred prakso veliko pomagala. 

Poleg prijavnice je sledilo še veliko opravka z dokumentacijo (training 

agreement, vloga za pridobitev štipendije), čakanje na zeleno luč od Univerze, 

vendar se je na koncu vse izplačalo. 

Iskanje mentorja in teme za prakso 

Celotna komunikacija z avstrijsko Erasmus koordinatorico, ki je bila hkrati moja 

mentorica, je na začetku potekala preko elektronske pošte. Vnaprej sem 

pregledala aktualne raziskovalne projekte na spletni strani FH Joanneuma in 

nato mentorici posredovala področje zanimanja, na katerem naj bi delala. Na 

koncu mi je predlagala sodelovanje v popolnoma novem projektu, šlo je za 

izolacijo DNA iz človeškega diha. Tema projekta se mi je zdela zelo zanimiva, 

dajala je občutek „science fiction“ in zato sem jo z veseljem sprejela. 

 

 

Nastanitev, stroški življenja, kulturne razlike 



Ker so stanovanja v Avstriji dražja in je težje najti enoposteljno sobo v 

privatnem stanovanju za tri mesece, sem se zaradi teh razlogov odločila za 

študentski dom. Kontaktirala sem administratorje Green Box-a, in kmalu dobila 

odgovor, da bo enoposteljna soba od 1ga aprila do 1ga julija prosta. Celoten 

proces nastanitve je bil hitro končan. Življenje v študentskem domu mi je bilo 

zelo všeč. Imela sem tri cimre, Avstrijke, zelo prijazne in komunikativne punce. 

Nasplošno lahko rečem, da so Avstrijci zelo prijazni, odprti, pripravljeni 

pomagati in dajati dobre nasvete. Greenbox Mitte je izredno urejen študentski 

dom, opremljen z novim pohištvom. Plačati sem morala varščino v višini cca. 

500€, mesečna najemnina je znašala cca. 300€. 

Najemnina je v primerjavi s Slovenijo nekoliko dražja, tudi sami stroški življenja 

so višji (hrana, pijača, nočno življenje...). V Avstriji nasplošno ni urejenega 

sistema študentske prehrane, tako da je znanje kuhanja ključno. Cene oblačil pa 

so nekoliko nižje, še posebej v shopping centrih kot sta K&O in Seiersberg. Ker 

nisem imela pravice do državne štipendije, in mi Erasmus štipendija ni 

zadostovala do konca meseca, je nujno poskrbeti za dodaten vir dohodkov.  

Vsekakor priporočam, da vam fakulteta gostiteljica dodeli Erasmus buddy-ja, to 

je oseba, ki ti pomaga in te usmerja v novem, neznanem okolju. Poleg tega pa 

dobiš priložnost, da takoj na začetku spoznaš nove ljudi. Sem pa imela srečo, da 

je bil sošolec in prijatelj z mano v istem času na isti fakulteti, in sem imala tako 

že od samega začetka ob sebi znano osebo.  

Ker ne govorim nemško, sem se takoj udeležila tečaja, na katerem sem 

spoznala osnove jezika in zopet spoznala zanimive ljudi. Tak tečaj je za tujce 

brezplačen, organizira ga FH Joanneum in ga resnično priporočam vsem. 

Trije meseci izmenjave so hitro minili; na koncu lahko rečem, da sem se imela 

zelo lepo. Nad prakso sem res navdušena in vesela, da sem se odločila zanjo. 

Delovne izkušnje na novem področju, v drugem okolju, z novimi ljudmi so mi 

pripomogle pri osebnostni rasti. Spoznala sem tudi, da lahko v življenju dosežeš 

marsikaj, le želeti si moraš dovolj in se za to potruditi! Hvala vsem, ki so mi 

omogočili izmenjavo in tistim, ki so me podpirali.   

 



 

Slika 1 Sprehod po centru Gradca 



 

Slika 2 Obisk muzeja Kunsthaus 



 

Slika 3 Grad Schlossberg 



 

Slika 4 Hauptplaz - glavni trg 



 

Slika 5 Murinsel - otok na Muri 



 

Slika 6 Grad Eggenberg 



 

Slika 7 Tradicionalne avstrijske jedi nekako niso podobne za vegetarijance 



 

Slika 8 Rathaus Graz 


