Tekstilno tehnološka fakulteta - študijska izmenjava v Zagrebu, Hrvaška
V Zagreb sem bila na izmenjavi v tretjem letniku, v prvem simestru.
Ko sem prispela v Zagreb smo vsi Erasmus študentje imeli lep skupinski sprejem v glavni Univerzi v
Zagrebu, tam smo bili seznanjeni s potekom izmenjave, bili smo pogoščeni in dobili smo zelo lepa
sprejemna darilca. Izmenjava je bila od prvega in do zadnjega dne odlično organizirana.
Všeč mi je bilo, saj sem si lahko sama izbrala k katerim predmetom in predavanjem bom hodila. Ker
je fakulteta zelo velika so imeli na voljo veliko različnih predmetov. Ena možnost je bila tudi Project
task. Project task je izbirni predmet, ki ima 12 ECTS točk in se opravlja individualno z izbranim
mentorjem. Tudi jaz sem ga imela in predmet opravila z odliko. Ker je bil projekt res dobro narejen, je
bilo moje delo objavljeno tudi v spletnem časopisu fakultete TEDI. Naučila sem se veliko novega, od
risanja, izdelovanja računalniških modnih vzorcev, skic, modelov, izdelovanje preje, risanje kolekcij,
marketinga itd. Moja predavanja in vaje so potekala v hrvaškem jeziku. Moje znanje hrvaščine je bilo
na začetku res osnovno, vendar sem se hitro naučila jezika in se vklopila v okolico, pri tem so mi z
veseljem pomagali vsi.
Zagreb kot mesto mi je zelo všeč, saj je veliko, drugačno in zelo razgibano. V Zagrebu se vedno nekaj
dogajanja, veliko je koncertov, predstav, muzejev in drugih kulturnih dogodkov. Še posebej všeč mi je
bil zeleni del Zagreba, velik park Maksimir, in jezero Jarun, ki sem ju pogosto obiskala v toplejših
sončnih dnevih. V prostem času sem hodila na tečaj italijanščine in tudi tam spoznala zanimive ljudi.
Seveda, moram omeniti tudi društvo ESN Zagreb, ki je zmeraj organiziralo skupinske dogodke,
potovanja in druženja. Imeli smo veliko mednarodnih skupnih večerij, pohod na Sljeme, potovanja,
bowling večere, itd. Spoznala sem polno novih, zanimivih ljudi s vseh koncev Evrope. S prijatelji
Erasmus še imamo stike in jih bomo ohranjali.
Na izmenjavi sem se naučila veliko novega s študijskega področja, ob tem pa sem se družila, zabavala,
potovala z mednarodnimi prijatelji in res je nepozabna izkušnja, ki bi jo priporočala vsem. Zelo sem
vesela da sem bila na Erasmus izmenjavi, saj je bil to čas eden najlepših v mojem življenju.

Prilagam link mojega dela objavljenega v TEDI spletnem časopisu TTF:
http://www.ttf.unizg.hr/tedi/zadnji.html

