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Čas izmenjave
Na izmenjavi sem bila v poletnem semestru, vendar je boljše če greš v zimskem semestru 2008/09,
ker je v Sevilli »peklensko »vroče, kar pomeni da gre v poletnih mesecih za 35, 40 stopinj. Kar se tiče
prevoza je tako: Poceni leti so iz Benetk s Špansko letalsko družbo Vueling. Let stane okrog 60€,
prestopiš v Barceloni in počakaš uro ali dve, potem nadaljuješ za Sevillo. Ko se vračaš v poletnih
mesecih je direkten let iz Seville do Benetk. Poletni semester se začne že 1. februarja, zato
priporočljivo da se udeležiš Erasmus partija, da spoznaš vsaj nekaj ljudi, ker se hitro zgodi da
ostaneš brez družbe. Osebno sem zamudila, ta Erasmus parti, vendar na srečo sem bila na izmenjavi s
sošolko. Ko prideš v Sevillo, se zna zgodit, da doživiš kulturni šok.

Štipendija:
Dobila sem štipendijo 330€, odvisno pač koliko štipendij razpišejo in kakšne vsote. Ta štipendija, ni
dovolj, fajn je če imaš nekaj prišparano , oziroma da ti starši pomagajo.
Internet:
Internet imaš vsepovsod, mislim da v vsakem privatnem stanovanju, plačaš ga skupaj s stroški, okrog
60€ na mesec- Wi-fi, (malo je dražji, kot pri nas) to si razdeliš s cimri, torej deliš s 3 ali 4. Imaš ga tudi
po kafičih, samo za kodo prosiš in že surfaš.

Nastanitev, stanovanje
Preko interneta, si je potrebno rezervirati hostel, cene se gibljejo od 10-15€ na noč. Dobro je če si
hostel rezerviraš za 14. dni, da si v miru poiščeš sobo. Jaz sem ga rezervirala preko interneta samo za
5. Dni, misleča da bom sobo dobila dokaj hitro. Ko sem podaljšala hostel je bil dražji kot bi ga
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rezervirala preko interneta (18€ na noč). V bistvu so mi predlagali naj grem na internet in podaljšam,
vendar je bilo vse bookirano, čeprav sem bila v hostlu in je bilo še nekaj sob praznih. No welcome to
Spain. In tako se je začelo ...Potem začneš iskat sobo. Predlagam, da greš kar na Univerzo na oglasni
deski najdeš ogromno telefoskih številk študentov ki iščejo sostanovalca. Cene se gibljejo od 180350€, odvisno kakšne potrebe imaš. Moram priznat, da so španska stanovanja dokaj slabo izolirana,
torej cela hiša so tvoji cimri...povedano drugače, slišiš soseda iz tretjega nadstropja kako smrči,
vohaš vse kar kuhajo, itd..Ko najdeš sobo se čimprej vseliš, ker se lahko zgodi da je nasljednji dan že
zasedena, ker si bil prepozen in nihče ne odgovarja . Seviljanci niso prijazni, kot bi pričakovali.
Ko se začasno nastaniš v hostlu, se odpraviš na Univerzo v Sevilli, kjer si izbereš fakulteto, lahko tudi
več fakultet kjer boš študiral. Jaz sem izbrala Politehnico, ker smo imeli sklenjeno pogodbo. Na
Univerzi dobiš kup papirjev, s katerimi greš na izbrano fakulteto. Lahko izbereš tudi kakšen predmet
na Akademiji Lepih Umetnosti. Ko sem prispela na fakulteto, sem poiskala referat, kjer niso
natančno vedeli kaj bi z mano. Eden študent se je našel, ki je govoril angleško, ki je pomagal pri
izbiranju predmetov.

Politecnica, smer Industrijsko oblikovanje:
Ker je na Politehnici, bolj za inžinirje, je manj predmetov za izbiro, glede na to, da sem v Sloveniji
študirala Vizualne komunikacije, ampak se vseeno najdejo. Izbrala sem 4-predmete, Grafični design,
tukaj imajo eno leto predavanja iz osnov Vizualnih komunikacij. Torej najprej imaš uvod v Vizualne
komunikacije, tipografijo, prelom, internetno stran. Internetna stran se postavlja pri vajah cel drug
semester. Na koncu smo oddali internetno stran, celostno grafično podobo in svojo tipografijo, ki si
jo apliciral na kuverte, dopisni papir,...Naslednji predmet je bil Expresion Artistica, zelo zanimiv
predmet in profesor je govoril angleško , krasen profesor. Tukaj imaš pregled likovne teorije,
predavanja so priporočljiva. Na vajah smo delali 3D predmet in maketo študentske sobe. Zanimivo za
Notranjo opremo. Zraven maket si oddal seminar. Industrijski design l in ll, sta predmeta, zgodovine
Industrijskega designa, tudi zanimiva predavanja. Tukaj smo oddali, 2 seminarja, in profesor nam je
poslal po mailu vprašanja na katere smo odgovorili, in na koncu izpit. Izpite lahko pišeš v Angleškem
jeziku. Ostali predmeti so bili bolj naravoslovne narave. Predavanja so se začela ponavadi ob 8h-9h
zjutraj. S profesorji smo imeli kar dober odnos.
Semester:
Trajanje drugega semestra je od 10. februarja, pa tja do 15. Julija.
Španski jezik
V Sevilli, ti nudijo brezplačni tečaj španskega jezika. OPOZORILO: predlagam,da v Sloveniji nardiš
kakšen začetni tečaj španskega jezika, ali se naučiš vsaj njihove fraze. V Španiji redko govorijo
Angleško, v Sevilli pa sploh ne govorijo. Tečaj poteka 2x tedensko po uro in pol. Na tečaju srečaš
Italjane, Portugalce, Brazilce, Nemce,...torej večina že zna precej špansko, razen mene. Čeprav sem
bila v prvi skupini,torej začetni. Profesorica te lahko gladko ignorira, ker ne znaš špansko in tako si
dva meseca na tečaju za okras. Špansko se naučiš dobesedno na cesti, trgovini, kafičih,... Predavanja
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na faksu so seveda v Španskem jeziku, jaz sem kar uspela sledit, ker sem poznala predmete in
strokovni izrazi so dokaj podobni slovenskim, angleškim. Tudi profesorji redko govorijo Angleško,
tako da se moraš kar trudit, da vzpostaviš komunikacijo.
Hrana:
Je dokaj poceni, če greš ven na kakšen tapas je 2€, poješ dva in si sit. Če ne smo si kuhali kar doma,
imaš trgovine, cene so podobne kot pri nas.
Bančne kartice:
Ker smo v Evropski Uniji, lahko dviguješ denar kar z BA-kartico, je malo provizije, dvigneš seveda večji
znesek in si ga razporediš skozi mesec. Edino kar je pomankljivost v tujini, da ti ne izpiše stanja, tako
da ne veš koliko denarja še imaš. Najemnino plačaš na banki , oziroma nakažeš na lastnikov račun,
stroške pa na koncu meseca, po dogovoru z lastniki, ali lastnikom nakažeš na račun, ali jih plačaš na
pošti, banki. Dobro si je umisliti tudi kakšno Viso ali Eurocard, da lahko rezerviraš letalske vozovnice,
hostle.
Zabave:
Vsak teden, tudi 2x tedensko imaš Erasmus žure v različnih diskotekah. Ti žuri so ponavadi tematsko
zastavljeni, torej party Italijanskih študentov, Brazil party, Party za Nemške študente,...slovenskega
ni, ker smo v manjšini. Erasmovci organizirajo tudi izlete, 2 dnevne, enotedenske,..Ponavadi se gre na
Portugalsko, na Ibico, Granado, v Tarifo (to je najbolj južna točka Španije, blizu Gibraltarja),... V Sevilli
obstaja tudi nočno življenje, ponavadi se hodi v Alfalfo, tukaj so kafiči in majhni klubi in Alameda, v
tem predelu Seville so klubi, kafiči ali žuraš kar na prostem.
Upam, da sem bila izčrpna s poročilom, napisala sem vse kar sem se spomnila. Spodaj bom še dodala
nekaj linkov, in naslove za poceni in dobro hrano.
Politecnica, Sevilla: http://www.eup.us.es/
Knjižnice: http://www.us.es/biblioteca
Academia de Bellas Artes http://www.insacan.org/rabasih/rabasih.html
Poceni restavracije v Sevilli:
Cafe Estrella, Calle Estrella
Bar Eslava, Calle Eslava
Cafe Amigu, Calle Feria

Janja Gojkovič, 27.10.2009, Ljubljana
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