
Uspelo mi je nekaj, kar si nikoli nisem predstavljala, da bom naredila.
Stopila sem iz svojega varnega območja in se prijavila na Erazmus izmenjavo.
Ko sem izvedela, da sem sprejeta na Leeds Arts University sem bila čisto navdušena.
Še bolj pa je bilo vznemirljivo, da je bil tudi moj fant sprejet na isto univerzo.
Prvič stopam v tujino samostojno, kar je zelo velik korak. Najprej se je začelo iskanje
stanovanje, kar je bilo izredno težko saj malokdo sprejme par v eno sobo. 
Nato sva naredila finančni in bivanjski plan. 

Končno je prišel dan, ko sva začela šolo. Najprej je bil šok, ker gre za povsem
drugačno organizacijo in sistem ampak sva se zelo hitro privadila in zaštartala
semester s polno energije. Vsakemu pripada velika miza ter stena na katero 
postavljamo svoje delo za lažjo orientacijo in za stalno opomnjevanje na naš koncept. 
Sošolci so zelo prijazni in so zmeraj na voljo za pomoč in pogovor. 
Prav tako so mentorji najbolj organizirane osebe kar sem jih kadarkoli spoznala. 
Za vsakega študenta si vzamejo čas, da nas usmerjajo, skrbijo za organizacijo, 
zato da se lahko mi posvetimo izključno dizajniranju in razvoju.
Šola je res izjemna. Ponuja ogromno možnosti, za nekatere niti še nisem slišala. 
Dajo nam možnost, da zastonj uporabljamo vse tehnike in raziščemo tehnike, ki nam
pomagajo pri razvoju vzorcev. Najbolj všeč mi je bilo to, da se najprej posvetiš enemu
premetu, prezentiraš svoje delo na svojo mizo in ko dobiš oceno, se začne nov

predmet. Tako nam omogočajo, da se lahko res posvetimu temu kar delamo.  

Mesto Leeds je izjemno. Velo stvari sva si ogledala. Na šoli so tudi organizirali 
izlet za vse Erazmus študente v majhno vasico Haworth, 
da dobimo ta pravi Angleški privdih. Največ se je dogajalo v zimskem času. 
Najbolj sva pogrešala naravo, zato sva se v lepih sončnih dneh zatekala v razne parke.
Enkrat je tudi zapadlo kar precej snega in ne moreš si pomagati,
da ne bi naredil kakšnega snežaka. Hrana je zelo okusna, ampak
moraš najti prave restavracije.

Imela sva srečo, da sva imela dobre sostanovalce. Zelo smo se povezali.
Najbolj zabavni so bili Halloween, božič ter novo leto. Skupaj smo 
obiskovali muzeje, parke, nakupovalne centre. 

Izkušnja je izjemna in bi jo priporočala prav vsem. Niti malo mi ni žal,
da sem šla in bi to z veseljem še enkrat ponovila. V življenju se zmeraj
držim načela: “Kdaj, če ne zdaj.” Spoznala sem zelo veliko novih prijateljev,
ki ti lahko pokažejo življenje iz njihovega vidika. S tem sem si tudi ustvarila
veze za naprej. To je bilo zame izjemno obdobje v mojem življenu in to 
zelo cenim.
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odlična hrana v restavraciji Tattu nočno življenje v centru v parku s sostanovalcem 

prvi in edini snegzelo pogosto sva obiskovala nove parke

tako pa izgleda oddaja za predmet pred univerzo na prvi dan šole


