



Že od začetka študija na FD sem si želela iti na študijsko izmenjavo v UK. Dundee sem si izbrala ker me je od možnih ustanov najbol impresioniral. 
Dundee univerza je med najboljšimi v UK in DJCAD je en izmed bolj priznanih faksov znotraj te univerze.
POT 
Nizko cenovne letalske karte najdeš na: 
http://www.jet2.com/ vendar v zimskem času ne letijo. 
Sama sem nazaj letela do Milana z easyjetom.
Prevoz z letališča do Dundee-ja: http://uk.megabus.com/

DUNDEEDUNDEE je 4. največje mesto na Škotskem, vendar je še vseeno precej majhno. Dobra stran tega je da imaš vse kar rabiš največ 5min hoje stran. 
Stanovanje si je dobro poiskati preden se odpravite tja saj jih septembra ni več. Sama sem začela iskati mesec prej in sem kar hitro dobila sobo v hiši, 
najemnina pa je bila 320funtov, brez stroškov. Lahko se najde tudi cenejša opcija, vendar težje. Hiše na škotskem so precej stare tako, da se za pri-
jazno ceno ne more pričakovati luksuza.

Nekaj linkov za iskanje stanovanj:
https://www.spareroom.co.uk/ (meni najboljša)
http://www.easyroommate.com/
http://www.gumtree.com/flats-and-houses-for-rent/dundee

DJCAD je faks, ki ti ponuja zelo veliko brezplačnih možnosti. Imajo delavnico, 3d printerje, laserje, v njihovih prostrih imajo tudi lasten art shop in 
kantion. Na izposojo imaš tudi veliko elektronske opreme, najameš lahko tudi green screen ali pa foto studio, vse brezplačno seveda.
ZaZaradi znanja jezika ti pri predavanjih ni težko, si sprejet tako kot vsi ostali sošolci in kot Erasmus študent ne izstopaš. Večino mojih sošolcev je bilo 
tujcev z drugih držav. Predavanja potekajo od 9-17ih, uradno vsak dan :D Obiskuješ tretji letnik in imaš samo dva predmeta. En je podoben kot 
studio drugega pa si izbereš sam. Njihov sistem učenja, pogleda na oblikovanje, obseg dela je povsem drugačen od našega ,zato je Dundee tako 
dobra izbira za nabiranje čisto novih znanj. Večino časa si v studiu kjer imaš svoj prostor in svojo delovno mizo. Vzdušje je zelo sproščeno tako da se 
na faksu počutiš zares dobna faksu počutiš zares dobro. Od sošolcev se lahko naučiš veliko saj ima vsak različno ozadje. Korekture potekajo enkrat tedensko ponavadi na 
začetku tedna tako, da imaš potem cel teden časa za uresničevanje idej!

Dundee je dobra izbira za nekoga, ki želi največ pridobiti na znanju.

Če te zanima še kaj, mi lahko pišeš na email: gostic.lotti@gmail.com


