
ERASMUS IZMENJAVA V LEEDS 

Iz čiste radovednosti sem šla na informativni sestanek o programu Erasmus. Čez par mesecov 

sem bila že na letalu v smeri Leeds Bradfort Airport. Sliši se zelo enostavno, vendar je bilo 

potrebno v teh parih mesecih pred odhodom postoriti še ogromno stvari, od neskončne 

papirologije, zavarovanja, urediti štipendije, da lahko sploh preživiš v dragi Angliji, za naše 

razmere seveda. Tudi iskanje stanovanja je bil več  mesečni projekt, vendar sem nato našla 

zelo prikupno privat hišo, ki sem si jo delila z štirimi angleži in sošolko, ki je prav tako odšla z 

mano na izmenjavo. Naučila sem se veliko o Leedsu, občudovala angleško arhitekturo, 

cerkve z gotskim pridihom, ter o navadah ljudi, ki so mi bile s prva malo nenavadne, vendar 

sem jih potem sprejela in jih nekatere tudi sama uporabljala. Naprimer,  opazila sem, da 

vedno, ko sem se peljala z avtobusom, je vsak, ki je izstopil iz njega pozdravil »busarja« oz. 

človeka, ki je vozil bus, to sem dojela kot zahvalo, da jih je varno pripeljal iz točke A do točke 

B in seveda sem to navado hitro prevzela. Zanimivo pa je tudi to, da se ljudje sploh ne 

zmenijo za rdečo luč na semaforju, življenje je tako hitro, da čim je cesta prazna, vsi odhitijo 

čez. Med tem obdobjem v Angliji sem obiskala tudi Manchester, Liverpool, London, ter 

ugotovila, da si si vsa ta Angleška mesta zelo podobna. Leeds je namreč tretje največje mesto 

(vir Wikipedia) v Angliji z okoli 750.000 prebivalci. V Leedsu je ogromno Univerz, to mesto pa 

naj bi bilo tudi najbolj študentsko.  Odločila sem se za študij na Leeds College of Art. Seveda 

imajo vso tehnologijo kar na šoli, od strojev za digitalni print, do ogromnih učilnic za 

izdelovanje sitotiska, ter tudi dva stroja za laserski izrez, na katerem sem preživela kar nekaj 

zabavnih ur. Če naštevam naprej, bi omenila tudi tri fotografske studije, kjer smo 

fotografirali naše izdelke, ter dve gromozanski učilnici za šivanje, ki sta se tudi lahko razdelili 

na več manjših, da smo lahko vsi trije letniki delali skupaj, pa vendar narazen, saj ima vsak 

neko svojo temo. Profesorji so bili izjemno prijazni do naju, ki sva prišli v okviru Ersmusovega 

projekta izmenjave, naju vodili, spremljali in bili na voljo, ko sva jih rabili. S to enkratno 

izkušnjo sem pridobila ogromno praktičnega in teoretičnega znanja, s tem pa sem pridobila 

tudi na samozavesti. Ocenjujem, da je taka izmenjava izjemna priložnost, da si naši študentje 

pridobijo mednarodne informacije, vpogled v delo in ustvarjalnost na drugih univerzah, zato 

priporočam vsem, ki imajo to možnost, da jo pogumno izkoristijo.  
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