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Na študijsko izmenjavo sem se primarno prijavila zaradi želje po novem znanju ter spoznavanju drugačnih
pristopov k oblikovanju. Prav tako sem želela preizkusiti lastno prilagodljivost ter samostojnost v novem, tujem
okolju. Za študij v Belgiji na šoli Thomas More Mechelen sem se odločila na podlagi priporočil študentov s
fakultete ter zaradi študijskega programa »storitveno oblikovanje in oblikovanje interierja«, ki ga Thomas More
ponuja kot edina partnerska inštitucija.
Šola Thomas More se nahaja v manjšem mestu Mechelen, ki je locirano med Antwerpnom in Brusljem. Kljub svoji
majhnosti ima Mechelen veliko prednosti, predvsem to, da se lahko kamorkoli odpraviš peš, oziroma po belgijsko
kar s kolesom. Mesto je izrazito študentsko, posledično je iskanje namestitve malo težje, saj je povpraševanje
večje od ponudbe. Najemnine so drage, veliko najemodajalcev ne želi oddajati za manj kot eno leto. Ponudba
je tik pred začetkom študijskega leta slabša, zato priporočam iskanje namestitve že takoj po potrditvi gostujoče
inštitucije. Pri iskanju namestitve lahko pomaga študentska organizacija šole, priporočam pa tudi iskanje preko
lokalnih belgijskih portalov (v nizozemščini).
Majhnost in domačnost mesta se zrcali tudi v vzdušju na šoli. Kljub temu, da je šola velika in ima veliko različnih
študijskih programov, je vzdušje izredno domače. Oddelek za notranje oblikovanje program izvaja v treh stavbah,
večino predmetov izvajajo v največji, kjer se nahaja tudi atelje 3. letnika. Prostori so veliki, odprti, na oddelku
ter na celotni šoli je veliko notranjih in zunanjih prostorov, ki so namenjeni druženju oziroma učenju študentov.
Oddelek za notranje oblikovanje prav tako ponuja lesarsko ter kovinsko delavnico, uporabo tehnologij kot so
laser, 3d tiskalnik itd., ter obširno knjižnico materialov.
Oddelek za notranje oblikovanje ponuja specializacijo preko petih glavnih studijev – Interior & Furniture / Concept
Development / Service Design / Architecture / Detail. Sama sem izbrala studio Interior & Service Design, ki se še
najbolj razlikuje od programa na Fakulteti za dizajn. Pri omenjenem studiu je poudarek na obširnih raziskavah,
ki so temelj za nadaljne oblikovanje, v središču je človek oziroma uporabnik, uporabniška izkušnja, aktivnosti
oziroma vsebina dizajna. Pri projektih vsi deležniki storitve aktivno sodelujejo v procesu oblikovanja. Projekti
se v celoti izvajajo v manjših skupinah, delo se večinoma opravlja na šoli. Vzdušje v studiu je izredno timsko in
spodbudno za izmenjavo znanja. Na splošno je vzdušje na šoli zelo sproščeno, predmeti so praktično naravnani,
v primerjavi s Fakulteto za dizajn pa je število ur na teden višje. Kljub temu, da Belgijci veljajo za zaprte ljudi, so
profesorji ter osebje na šoli izredno odprti in dobro poskrbijo za internacionalne študente.
Študijska izmenjava v Belgiji je zame predstavljala obdobje intenzivnih izzivov, vzponov in padcev. Pridobila
sem neprecenljivo izkušnjo, nova prijateljstva ter znanje, ki mi bo pripomoglo pri uresničevanju kariernih in
edukacijskih ciljev.
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Mechelen, grote markt

Vrt za glavno stavbo oddelka za oblikovanje interierja
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Mechelen, pogled na reko Dijle

Oostende, plaža kjer smo sodelovali pri prostovoljni čistilni akciji

4KIND, projekt pri studiu, predvidoma realiziran konec leta 2018

De LISDODDE, Idejni projekt prenove skupnih prostorov doma za ostarele

