Erasmus izmenjava - Regensburg
Pred prihodom v Regensburg se je dobro temeljito informirati o vsem, da so začetki
manj stresni in da ne naredimo kakšne usodne administrativne napake, ki nam lahko
zagreni celo izmenjavo.
Semester se uradno začne drugi ali tretji teden oktobra, zadnji izpiti pa so lahko še
avgusta. Septembra ponujajo intenzivni tritedenski tečaj nemščine za okrog 300 €,
del katerega je tudi 'Orientationskurs' , ki erasmovcem predstavi Univerzo in pomaga
začeti. Sicer piše, da je udeležba obvezna, ampak to ne drži. Vključuje pomoč pri
urejanju zavarovanja, odprtju bančnega računa, vpisu na Univerzo, uvajanju v
prehrano in bivanje, sposojanju knjig, vpisu na semestrske jezikovne tečaje… Če
septembra niste preveč zasedeni s prejšnjim letnikom, se po mojem mnenju tečaja
splača udeležiti, saj pomaga prebroditi prvi kulturni šok, jezikovne in administrativne
težave, olajša spoznavanje ostalih erasmovcev in vključevanje v razne družabne
aktivnosti. Nama je sicer uspelo vse začetne formalnosti urediti v enem tednu pred
začetkom semestra, a menim, da se ne splača posnemati, saj uspeh takega hitenja
ne more biti zagotovljen, še manj pa enostaven.
Pred začetkom semestra se je treba informirati o predmetih na fakulteti za farmacijo,
najbolje pri bivših slovenskih študentih – informacije na internetu namreč ne držijo.
Osebe, zadolžene za pomoč tujim študentom ponavadi ne znajo pomagati študentom
farmacije in medicine, saj imata ti fakulteti v Nemčiji nek poseben sistem in status.
Dobro je najti študentsko sobico, kjer si lahko obetate pomoč nemških študentov
farmacije, čeprav so mnogokrat še slabše informirani kot erasmovci. Torej je
najpomembnejši kontakt z bivšimi slovenskimi Regensburčani. Nato je treba do
profesorja predstavnika erasmovcev, da podpiše LA (od njega dodatne pomoči ni
pričakovati, razen obiskovanje njegovih predmetov) in še do vseh predstavnikov
kateder na fakulteti da odobrijo predmete, katere želimo obiskovati ter nam povedo
za urnike, ki pa se lahko prekrivajo in niso znani do zadnjega trenutka. Potrebno je
zelo veliko usklajevanja in potrpljenja, a do sedaj smo vsi uspešno zaključili
izmenjavo. Priporočam, da se za podrobne informacije pred odhodom obrnete na
naju, saj so profesorji in predmeti zelo različni, nekaterih se je dobro izogibati.
Nemščini na izpitih se skorajda ne da izogniti, a jih je vseeno možno dobro opraviti
tudi z zelo slabim znanjem jezika.
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V Regensburgu je Univerza z vsemi fakultetami na enem mestu, študentski domovi
pa so posejani po celem Regensburgu. Obvezna vpisnina (77 oziroma 88 €) na
semester vključuje neomejene vožnje z mestnim potniškim prometom, ki je enako
organiziran kot v Ljubljani.
Študentski dom praviloma dobijo vsi tuji študenti, sobe so enojne, razen če skupaj s
sostanovalcem na prijavnici zaprosimo za dvojno. Po grobi oceni povprečni študent
plača 200 € (125 – 300€), na prijavnici lahko poskusite izraziti željo glede nižje cene
in lokacije. Za podroben opis, kje se splača bivati, se lahko obrnete name – odvisno
od individualnih želj, če ste raje bližje predavanjem ali družabnemu delu mesta.
Hrana: v študentskih menzah na Univerzi se plačuje s posebno kartico, ki jo
prejmemo ob začetku semestra, obrok sestavimo sami, cena polnega je 2-4 €.
Hrana in pijača v restavracijah je dražja, medtem ko so živila v določenih
supermarketih okrog 30% ceneje kot pri nas.
Glede banke se je splačalo odpreti račun pri Deutschebank, pri Hypovereinsbank so
imeli zelo neugodne pogoje, na katere ni nihče opozoril pred odprtjem računa.
Bančni račun je nujen, saj se študentski dom plačuje preko trajnika, pa tudi mnogi
nemški supermarketi na veliko začudenje ne podpirajo nobenih tujih kartic kot so
Maestro, VISA, Mastercard.

Še nekaj zelo uporabnih informacij:
Brezplačni jezikovni tečaji potekajo od prvega do zadnjega tedna v semestru in so
prosto dostopni vsem tujim študentom. Tuji študenti se ponavadi vpišejo na
nemščino, lahko pa se tudi na francoščino, italijanščino, španščino, ruščino in še
mnogo drugih. Na začetku se piše test, ki študenta postavi v primerno jezikovno
stopnjo in samo tisto lahko študent obiskuje. Za vsako stopnjo je na voljo okrog 5
različnih tečajev, vsak od njih traja 2-3 ure na teden in ob koncu semestra skupaj
nanesejo 12 ECTS. Kdor tečaje redno obiskuje ter na koncu opravi vse izpite, dobi
mednarodno priznani certifikat Unicert ob doplačilu 10 €. Te kreditne točke se vpišejo
na Transcript of records skupaj z ostalimi izpiti in štejejo na Univerzi v Ljubljani tudi
za erasmus štipendijo, ne pa namesto izpitov na Ffa. Erasmus štipendija sicer na
semester zahteva 20 ECTS. Torej s temi tečaji lahko dobite dovolj ECTS točk za
erasmus štipendijo, tudi če vam na farmaciji spodleti (čeprav še nikomur ni). Če ne
potrebujete certifikata, ni treba obiskovati vseh petih tečajev ampak le posamezne,
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lahko pa si vseh pet razdelite na dva semestra. Tečaji so kvalitetni, na njih se srečajo
erasmovci na istem jezikovnem nivoju, ki se družijo tudi v prostem času, torej super
zadeva, če jih uspemo uskladiti z urnikom. Pri nas tovrstne zadeve stanejo na
stotine evrov.
Šport: Na začetku semestra se kupi nalepko za 15 €, ki omogoča neomejeno
udeleževanje telovadnice, kjer vsak dan potekajo vodeni športni tečaji, od aerobike in
njenih različic, plavanja, iger z žogo, salse in tako dalje vse do žongliranja. Spet
priporočljivo, če najdete kaj prostega časa.
Tja in nazaj: Do Slovenije je 7 ur z avtom (70 € stroškov), povratna karta Ljubljana
München se dobi že za 30 €, po Bavarski se splača potovati z Bayernticket – 5 oseb
potuje neomejeno 24 ur za skupno 25 € (5 € na osebo), po Nemčiji pa s
Schöneswochenendeticket , ki med vikendom omogoča neomejeno štiriindvajseturno
potovanje.

Družabno življenje lahko omejuje le natrpan šolski urnik, sicer nikoli ne zmanjka
priložnosti in ljudi za druženje. Enkrat na teden je Internationale Kafeestunde v
mednarodni sobi, namenjena spoznavanju in medsebojni pomoči, nekajkrat na
semester so organizirane posebne erasmus zabave s strani Univerze. Po fakultetah
in študentskih domovih se zabave vrstijo ena za drugo. Regensburg je pomembno
kulturno in družabno središče. 1,5 ure je oddaljen od Münchna in 3 ure od Prage.
Dobro pripravljeni lahko domov odnesemo le pozitivne izkušnje. Nivo jezika: višji je,
lažje nam bo. Gre pa tudi brez kakršnegakoli predznanja nemščine, preizkušeno! Ker
smo študentje prisiljeni zbrati določeno število točk na semester, ki je tudi časovno
drugače organiziran, se ponavadi potrudimo bolj kot doma in nam uspe pokriti več
izpitov kot bi nam v istem času na Ffa. Če izkoristimo kar največ, kar nam Univerza v
Regensburgu in erasmus štipendija ponujata, se po mojem mnenju izmenjava
finančno celo bolj izplača v primerjavi z bivanjem v Ljubljani. Da o življenjskih
izkušnjah ne govorimo.

Eva Tavčar in Marko Benković

Stran 3

Erasmus izmenjava - Regensburg

Na koncu bi se zahvalila prof. Samu Kreftu, da se je tako hitro odzival na najina
vprašanja po elektronski pošti in bil pripravljen razumeti vse situacije, v katerih sva se
znašla. Brez njegovega truda tudi najin ne bi bil poplačan.
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