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V okviru magistrskega študija vizualnih komunikacij sem opravljala izmenjavo
na EASDv Valenciji. Tja sem se odpravila konec januarja 2017 in ostala do junija tega
leta. Prva dva tedna izmenjave sta bila namenjena obisku predavanj različnih predmetov,
na podlagi česar smo si kasneje erazmus študentje izbrali predmete in sestavili urnik.
Izbirati je bilo mogoče med predmeti prvih treh letnikov vseh oddelkov. EASD ima
namreč dokaj širok nabor študijskih smeti in sicer grafični dizajn, notranjo opremo,
produktni dizajn, modo, fotografijo, nakit in scenografijo.
Šola se nahaja na majhnem trgu na katerem so med drugim tudi bar in trgovina z
umetniškimi pripomočki, kjer je mogoče natisniti izdelke. Stavba je moderna, minimalistično
zasnovana in zelo svetla. Posebej všeč mi je bila avla šole, kjer imajo študentje možnost
zadrževanja in dela izven časa pouka. Ta prostor je zelo svetel, saj ima celotno steno, ki gleda
na trg, v steklu. EASD nameni veliko prostora za razstave študentskih del. Poleg tega šola
pogosto organizira tudi različna predavanja raznih zunanjih oblikovalcev.
Na izmenjavi sem se ogromno naučila; profesorji so bili v večini dokaj zahtevni - ne le do
domačih, temveč tudi tujih študentov. Dela je bilo veliko. Pouk smo začenjali ob osmih. Kot
pričakovano je bil pristop k učenju nekoliko drugačen od poznanega pristopa na VŠD.
Velik poudarek je bil na razvoju idej, kar se mi zdi zelo pomembno. Všeč mi je bilo tudi
dejstvo, da je bilo kar nekaj projektov namenjenih realnim naročnikom in natečajem.
Profesorji so bili večinoma zelo prijazni in za študente zelo dostopni. Všeč mi je bil občutek,
da jih zanima moje dosedanje študijsko ozadje, projekti, izkušnje ter moj napredek,
pri katerem so mi pomagali.
Tudi Valencia mi je bila kot mesto zelo všeč. Ima praktično vse, kar potrebuješ, vendar ni
prevelika. Mogoče jo je obvladati peš oziroma s kolesom, katerega izposoja je možna
s plačilom letne članarine. Mesto ima veliko zelenih površin. V strugi izsušene reke, ki je
nekoč tekla ob severnem robu mestnega jedra, se sedaj nahaja park, ki ponuja možnost
sprostitve in rekreacije. Ljudje so na splošno zelo odprti, sproščeni in prijazni. Z vsakim je
moč navezati stik, v primeru kakršne koli težave pa zlahka dobiš pomoč. Problematično
pa je edino, če ne znaš španščine. To velja tako na ulici kot tudi v šoli. Španci so znani po
slabem znanju tujih jezikov, tako da je tudi angleščina na dokaj nizkem nivoju. V šoli tako
predavanja kot tudi študentske predstavitve projektov potekajo v španščini. Angleščino dobro
govori erazmus koordinator, pri profesorjih pa je to znanje redkost.
Izmenjavo bi ocenila kot zelo pomembno izkušnjo, ki ni dobra zgolj zaradi priložnosti biti
del tujega učnega procesa, temveč je mnogo več. V domačem okolju si navajen delovati na
določen način. Ko si enkrat v tujini, kjer so ljudje in situacije nekoliko drugačne, ter ob sebi
nimaš prijateljev in družine, moraš k vsemu pristopiti nekoliko drugače. Izstop iz lastnih
okvirjev je zelo poučen in koristen pri spoznavanju samega sebe in učenju reagiranja v
nepoznanih situacijah.

