6.7.2009, Ljubljana
Poročilo o Erasmus študentski izmenjavi v Varšavi
Avtor: Matevž Čas
V Varšavi sem kot Erasmus študent preživel zadnjih 10 mesecev. Po začetnih težavah in
privajanju na študij ter mesto sem se lepo vključil v novo okolje. Izmenjava vsekakor prevetri
razmišljanje in hitro ugotoviš, da biti nekje daleč od udobja doma je le pozitivna in nora
izkušnja. Že po prvem mesecu sem ugotovil, da bom z veliko težavo šel, čeprav sem se na
koncu že tudi veselil prihoda domov. V tem času je bilo ogromno super poznanstev,
dogodkov, zabav, izkušenj in na splošno se kot posamezniku odpre veliko več novih izkušenj
več, kot v domačem okolju. Odprtost karakterja vsekakor pripomore k boljši izkušnji.
Akademija mi je bila zelo všeč, saj je v primerjavi z našo Akademijo, bolj umetniška. Od več
profesorjev sem večkrat slišal opazko, da naj ne delam dizajna. Kar se tiče pogleda na delo,
sem se naučil veliko, saj je bilo potrebno opraviti veliko več popravkov, preden je bil profesor
zadovoljen z izdelkom. Na določenih področjih so bili malce za časom, saj ni bilo učilnic v
katerih bi lahko delal na računalniku a kot sem dejal, so bolj umetniška fakulteta. Študentje,
predvsem študentke so bile vedno pripravljene pomagati, čeprav so drugače so bolj zaprti,
dokler jih sam ne nagovoriš. Kasneje sem ugotovil, da je to je kot lastnost študentov Grafike.
Erazmus je izkušnja, ki sem jo preden sem sam izkusil, navdušeno priporočal vsem ljudem.
Sedaj jo bom še bolj navdušeno promoviral, saj je izkušnja nerealna. V tako kratkem času se
ti kot posamezniku zgodi toliko stvari, da samo upaš, da boš lahko s tem navdušenjem in
odprtostjo nadaljeval svoje »realno« življenje, ko se vrneš domov. Da o denarni podpori in
vseh ostalih ugodnostih ne govorim. Vsekakor izvrstna izkušnja, katero bi moral doživeti
vsak. Erasmus izmenjava bi morala biti obvezen del študija. Odpre, »sklofta« in te spremeni,
ne da bi se tega dejansko zavedal. Želim si še več takšnih mesecev.

Matevž Čas

Visoka šola za dizajn, Vojkova 63, 1000 Ljubljana, Slovenija
TRR SI56 3000 0000 5706 158 / MATIČNA ŠT. 2156539 / ID ZA DDV SI12327883 / Družba je registrirana na okrožnem
sodišču v Ljubljani pod ŠT. VLOŽKA 1/42845/00

