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Že od nekdaj sem navdušena popotnica in sem obiskala kar nekaj krajev, vendar še
nisem imela priložnosti živeti sama in izkusiti pravega življenja, zato sem se odločila
za Erasmus+ izmenjavo. Valencijo sem obiskala leta 2012 in takrat me je tako
pritegnila, da sem se odločila, da bo to moja Erasmus destinacija.
Začele so se vse priprave, izbiranje predmetov in urejanje papirjev, skakala sem iz
enega konca na drugega in že je prišel čas, ko sem se sama usedla na letalo in
poletela na drugi konec Evrope. Prvi koraki po Valenciji so mi bili lažji, saj sem tam
že bila in sem vedela kam moram. Prvih pet dni sem živela v nekem stanovanju preko Airbnb-ja in v tem času sem si poiskala svoje stalno stanovanje. Stanovanja nisem hotela najeti preko interneta že iz Slovenije, saj nikoli ne veš kakšno je v resnici.
Prvi in drugi dan v Valenciji sem obiskala 6 stanovanj in takoj našla svoje »popolno«
stanovanje s super cimri v samem centru študentskega življenja. Za stanovanje sem
plačevala 165€ + stroški, ki so bili okoli 20-40€ na mesec. Slaba stran stanovanj
v Valenciji je, da nimajo ogrevanja. Tam je celo leto sonce in toplo, le kakšne dva
meseca je bolj hladno (med decembrom in februarjem).
V Valencijo sem prišla nekaj tednov pred začetkom predavanj, zato sem imela čas
izkusiti prelepo in (pre)vroče mesto. Semester smo začeli proti koncu meseca Septembra, prva dva tedna smo lahko obiskovali različna predavanja in si nato sami sestavili urnik s predmeti, ki nam odgovarjajo. Vsem Erasmus študentom svetujem, da si
izberejo v večini projektna predavanja in vaje, saj je lažje, zaradi nepoznavanja jezika.
EASD je dokaj velika šola, z dvema sedežema. En del je v samem centru mesta, drugi pa v bližini ostalih fakultet. Imajo dobro opremljene učilnice in predvsem delavnice. Navdušilo me je, kako dobro imajo opremljene delavnice, in res lahko
ustvarjaš z vsem mogočim. Prav tako, pa je bilo zelo dobro, da so ista predavanja dopoldan in popoldan, in si lahko vse lepo prilagodiš. Erasmus študentom pa je
omogočen tečaj Španščine (65€), ki traja cel semester, dvakrat na teden po 2 uri in
ti na koncu prinese 6 kreditnih točk.

Uredila sem si urnik, imela sem zelo zapolnjen ponedeljek, torek in četrtek, bila pa
sem prosta v sredo in petek, kar mi je zelo odgovarjalo. Pri vseh predmetih smo delali različne projekte, ki smo jih oddajali sproti, zato končnega izpita ni bilo, le zadnji
rok za oddajo zadnjega projekta.
Študij na EASD mi je bil dokaj všeč, čeprav mi španski način življenja včasih ni
odgovarjal, saj si oni vse vzamejo zelo na »easy«. Prav tako, pa me je motila
španska siesta. To je čas med 14h in 17h, ko so skoraj vse trgovine, uradi in podjetja zaprti. Velikokrat sem pozabila in šla po opravkih ravno takrat in sem morala
kaj kmalu obrniti nazaj proti domu.
Španska hrana je drugačna kot Slovenska. Je zelo okusna, vendar sem občasno
pogrešala našo domačo hrano. V trgovinah so cene primerljive slovenskim, nekatere
stvari so dražje, nekatere cenejše, tako, da je na koncu skoraj enako, zato smo si
večino obrokov pripravljali kar doma. Če pa želiš iti ven na večerjo, pa moraš odšteti
več kot v Sloveniji. Ko mesto bolje spoznaš, odkriješ tudi kraje, kjer je hrana poceni
in okusna.
Moram priznati, da je včasih težko najti motivacijo za vse obveznosti in predavanja,
saj je Valencija ves čas obsijana s soncem in je ena izmed glavnih Erasmus destinacij. Erasmus študenti so povsod kamorkoli se obrneš in prav tako zabave. Spoznala sem veliko novih kultur, veliko novih ljudi in sklenila kar nekaj dobrih prijateljstev.
Življenje na svojem, v tujini, ti da veliko novih izkušenj in znanja, zato bi to izkušnjo
ponovila kadarkoli je le možno.
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