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Nove izkušnje, nova prijateljstva, samostojnost - to so razlogi, zaradi katerih sem se odločila za izmenjavo. Nemčijo pa sem izbrala zato, ker sem 
želela izboljšati svoje znanje nemščine, katero sem od srednje šole že kar pozabila. Tako sem se odločila za Magdeburg, prijetno mestece, malo 
manjše od Ljubljane. Velja za eno najbolj zelenih nemških mest. Ima zelo dobro urejen mestni promet, tako da lahko hitro potuješ iz enega dela 
mesta v drugega. 

Na izmenjavo sem se odpravila en mesec pred začetkom poletnega semestra. Prijavila sem se na intenzivni jezikovni tečaj, ki sicer ni bil ravno 
ugoden, vendar bi mi bilo brez njega v teh mesecih veliko težje. Tako sem že na začetku spoznala druge tuje študente, s katerimi smo se spopri-
jateljili. 
 
V začetku aprila so se začela predavanja. Malo me je skrbelo, ker sama študiram vizualne komunikacije, tukaj pa je bila smer industrijski dizajn. 
Težko je bilo najti podobne predmete kot so bili ta semester pri nas v Ljubljani, ampak so bili profesorji zelo prijazni in so mi malo prilagodili pro-
gram. Kljub temu je to bilo zame zelo težko, saj smo se učili uporabljati programe, za katere so že vsi imeli nekakšno podlago od prej, sama pa 
sem morala vse nadoknaditi. Na srečo so bili sošolci zelo prijazni in so mi pri tem pomagali, tako da mi je uspelo. Predavanja so bila zelo naporna 
saj sama nisem bila navajena delati v takšnem tempu in tudi domačega dela smo vedno dobili veliko. Prav tako pa smo imeli vsak teden pred-
stavitve, kako poteka naše delo. 
Kljub temu, da je bilo na faksu zelo naporno, se mi ni bilo potrebno odpovedati nobenemu dobremu žuru in niti potovanju. Potovanje z vlakom 
ob vikendih za manjše skupine je v Nemčiji zelo ugodno, tako da smo to dobro izkoristili in sem si ogledala lep del severnega dela Nemčije. Tudi 
na faksu so nam organizirali vikend potovanja. Šola ima zelo organiziran sistem, tako da smo bili vedno o vsem obveščeni in ni bilo nikoli nobenih 
problemov z roki in ostalimi stvarmi.

Če povzamem, lahko rečem, da je bil začetek izmenjave kar težak, ampak ko se prilagodiš in začneš uživati postane zelo lepo- tako, da je na koncu 
težko zaključiti z vsem in se vrniti domov. 
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