
Moja želja je vedno bila, da vsaj nekaj časa preživim in študiram v tujini. V tem letu mi je to le 

uspelo. 6 mesecev sem preživela v Nemčiji v mestu Regensburg in to je bila verjetno ena 

mojih najboljših izkušenj v življenju.  

Na Fakulteti za farmacijo sem študirala Kozmetologijo. Vsi vemo, da je to dokaj nov program, 

ki se trenutno izvaja le na naši fakulteti. Zaradi tega sem se odločila, da se odpravim v tujino 

pisati diplomo v okviru Erasmus prakse (SMP). Kmalu po prijavi na SMP, sem pričela pošiljati e-

maile na univerze, inštitute, podjetja po celi Evropi. Iskreno, za to sem porabila kar veliko časa. 

Poslala sem ogromno prošenj in na žalost večinoma sploh nisem dobila odgovora. No, po 

nekaj časa se mi je le nasmehnila sreča- dobila sem tri pozitivne odgovore in sicer iz 

Bratislave, Lyona in Regensburga. Brez večjega oklevanja sem izbrala Inštitut za fizikalno in 

teoretično kemijo v Regensburgu, kjer so mi ponudili sodelovanje pri zelo zanimivi raziskavi- 

patentirali bi šampon v sodelovanju z L'orealom. Osebje, s katerim sem sodelovala, je bilo res 

super. Sicer moram priznati, da Nemci so nekoliko hladen in zadržan narod. Traja nekaj časa, 

da se sprostijo in te sprejmejo, vendar smo se na koncu resnično povezali in se imeli super. 

Pomagali so mi tudi poiskati sobo, ki jo je v Regensburgu res zelo težko najti.  

Kot sem že omenila, sem v Regensburgu preživela 6 mescev. Povprečno sem porabila okoli 

600€ mesečno, torej vsega skupaj okoli 3600€. Štipendijo pa sem dobila le za obdobje 4 

mescev, kar je 2000€. Samo s štipendijo je dejansko nemogoče preživeti pol leta v Nemčiji. 

Morda bi lahko na tem področju v prihodnosti kaj naredili- npr. povečali štipendijo 

študentom, ki gredo študirat v »dražje« države in zmanjšati štipendijo tistim, ki gredo v države 

z nižjim standardom. 

Brez problema lahko trdim, da sem ogromno pridobila na akademskem področju. Prav tako 

sem zelo izboljšala nemščino, tako da danes govorim tekoče nemško. No, in navsezadnje- 

pridobila sem tudi na osebni rasti in postala veliko bolj samostojna oseba. 

Če na hitro povzamem; v primeru Erasmus prakse moraš resnično poiskati vse sam- mentorja, 

sobo itd. To ti vzame kar nekaj energije, vendar se na koncu zelo izplača, zato bi prav vsem 

priporočila, da  to izkusijo vsaj enkrat v življenju. Moja izkušnja je bila tako pozitivna, da sem 

se odločila, da kar nadaljujem s študijem kemije v Regensburgu kot redni študent.  

 


