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Za Valencio sem se odločila zaradi zelo pozitivnih poročil
predhodnjih študentov, ki so bili na izmenjavi.
Obljubljali so lepo vreme, super vzdušje in kreativne
projekte na EASD (fakulteti). Sama sem najprej malce
dvomila, ampak naj vam povem, Valencia je presegla
moja pričakovanja.
Seveda se ob vsaki taki izkušnji pojavijo tudi kakšne
slabe ampak o tem kasneje, ker so skoraj da
zanemarljive. Najprej bi rada poudarila moj najljubši del
izmenjave in sicer- ljudji. Vsi so zelo, zelo prijazni in so ti
pripravljeni pomagati ne glede na to da si tujec.
Sprejmejo te z odprtimi rokami. Prijatelji, ki sem jih
spoznala so to izmenjavo popestrili in to izkušnjo
naredili še toliko bolj bogato. Profesorji na fakulteti so
super, pustijo ti veliko kreative, hkrati pa ti dajo dovolj
smernic, da se zraven veliko naučiš. Španci radi žurajo in
se zabavajo. Mit o tem da imajo vsako popoldne
''siesto'' zvečer pa ''fiesto'' ni mit, ampak resnica. Večina
stvari je med 14:00 in 17:00 med tednom zaprtih, ker počivajo po kosilu.
Kar se tiče iskanja nastanitve priporočam, da ničesar ne
plačujete vnaprej preko spletnih strani. Odpravite se par dni prej
in pojdite stanovanja pogledat, jaz sem naredila tako. Kar nekaj
ljudi pa je imelo težave, ker so plačali, ko pa so videli prostor v
živo je bil v slabšem stanju kot na sliki. Pazite tudi pri spalnicahveliko jih je brez oken.
Ker se nikoli nisem učila španskega jezika sem imela na začetku
malo težav ker nihče ne govori angleško- oziroma zelo slabo.
Profesorji na EASD niso izjema, a se vse da če se hoče. Eden od
razlogov, da sem izbrala Španijo je jezik, ki mi je bil vedno zelo
všeč in naj povem, da se v takem okolju najhitreje naučiš, saj
nimaš izbire ;) Do konca izmenjave sem vse seminarske naloge
in druga šolska dela spisala vse v španskem jeziku. V okviru
fakultete je možno obiskovati učne ure španščine, ki drugače
šteje 6 ECTS (vsaj do zdaj je bilo tako), a jih naš faks žal ne
prizna.
Erazmus študentje na EASD so bili zelo aktivni tako podnevi kot ponoči, tako da časa za dolgčas ni
Valencijo priporočam vsakomur, ki si želi novega znanja tako na področju šole kot tudi v vsakdanjem
življenju.

