IZMENJAVA / LEEDS / LEEDS ARTS UNIVERSITY / UNITED

KINGDOM

/3. LETNIK, REDNI ŠTUDIJ - 1 SEMESTER
/15. 9. 2017-29. 1. 2018

Vedno sem si želela preizkusiti v samostojnosti in menim, da je
izmenjava v Veliki Britaniji popolna priložnost za to. Iziv
opraviti del študija v tuji državi, v popolnoma drugačnem okolju, spoznaš, kaj pomeni biti sam, zanesti se na
samega nase, nekakšen manjši korak narejen v smer odraslosti.
Za Anglijo in Leeds Arts University sem se odločila zato, ker me je
Anglija od nekdaj privlačila, ne samo zaradi jezika, arhitekture in kulture
temveč ker je UK melting pot kultur iz celega sveta od Azije do Amerike.
To se občuti tudi na univerzi LAU, kjer je čez 2000 študentov iz
celega sveta in kjer je vsak študent poseben na čisto svoj način, a
vendar vsak obravnavan enakopravno in individualno. Vsak od nas
je bil spodbujen k razvoju samega sebe, obravnavan kot individualec, profesorji se ti posvetijo in ti pomagajo izpopolniti karkoli si zamisliš,
nobena ideja ni prevelika. Profesorji in internacionalna pisarna so mi
bili na voljo za vsako vprašanje v zvezi s študijem ali čemerkoli drugim. V
Angliji sem odkrila nov pogled na svet, spoznala cel kup ljudi z katerimi
bom še dolgo v stikih, nov pogled na oblikovanje, tako fizično, še bolj
pa na oblikovanje idej. Novo znanje, ki sem ga pridobila od profesorjev in univerze, in njihov tako imenovani ‘‘hands-on approach’’, me
je spodbudil k gledanju na stvari zopet v drugačni luči in je podkrepil
znanje, ki sem gapridobila v prvih dveh letih na Fakulteti za Dizajn.
Spoznavanje
edinstvenega
sloga
univerze in edinstvenosti samih Angležev je
ogromno naučila in je ne bi želela zamenjati
vsakomur. Veliko se naučiš o sebi, dizajnu
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mesta
Leeds,
izkušnja, ki me je
ter jo priporočam
in drugih ljudeh.
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