
POROČILO O IZMENJAVI: 
ANGLIJA - LEEDS

Že kar nekaj časa sem vedela, da želim študirati 
v tujini, oziroma iti vsaj za nekaj mesecev. Tako 
sem se odločila, da bom poiskusila z Erasmus 
izmenjavo. Prijavila sem se za izmenjavo v Anglji, 
Leeds. Sprejeta sem bila na Leeds College of 
Art, na smeri Printed Textiles & Surface pattern 
design. Čeprav na našem faksu študiram interier, 
sem se veselila preizkusiti še v čem drugem. 

Najprej se je začelo z urejanjem vseh papirjev in 
dokumentov, ki so potrebni za bivanje v tujini. 
Poleg tega je bilo najbolj pomembno poiskat 
tudi prebivališče, kar je bila kar zahtevna naloga. 
Da bi bilo iskanje lažje, sem pisala nekaj ljudem 
preko Facebooka, ter tako našla nekaj punc, s 
katerimi smo kasneje živele skupaj. Živele smo v 
hiši za pet ljudi v Headingleyu, ki je del Leedsa. 

Že takoj, ko sem prišla v Anglijo, sem videla 
razlike, od avtomobilov, ki vozijo po drugi strani 
ceste pa do hiš, ki vse izgledajo identično. Sprva 
je bilo malo nenavadno, vendar sem se zelo 
hitro privadila na tamkajšni način življenja. Leeds 
je zelo študentsko mesto, zato ni bilo težko 
spoznati novih ljudi ter stvari, ki jih lahko počneš 
v prostem času. Poleg tega je mesto tudi polno 
univerz ter različnih fakultet.

Prvih nekaj dni smo lahko še uživali, potem pa 
se je kmalu začel trdo delo. Tam imajo drugačen 
sistem kot pri nas, tako da nimajo izpitnega 
obdobja, ampak delaš samo na enem projektu 
naenkrat in si ocenjen ko ga končaš, potem pa 
dobiš novo nalogo. Leeds College of Art me je 
popolnoma navdušil. Sama fakulteta omogoča 
vse naprave, orodja, dostop do podatko o vsem 
kar potrebuješ za delo. Mi smo večino časa 
preživeli v velikem studiu, v katerem sem imela 
svojo mizo ter prostor za ustvarjanje. Ker sem 
tam študirala nekaj drugega kot tukaj, je bilo to 
še dodatni izziv, saj sem se morala naučiti kar 
veliko novih stvari (screen printanje na papir in 
tekstil, barvanje blaga, pripravo okvirjev za print, 
minoprinting ...). Ugotovila sem tudi, da lahko to 
združim z inetrierom, ki ga študiram doma. To 



me je navdihnilo in mi dalo kar nekaj novih idej. 
Prednost faksa v Angliji je tudi, da omogočijo 
vse workshope ter te vsega naučijo na faksu. 
Predvsem pa je odličen dostop do vseh naprav, 
ter printerjev, ki jih kot oblikovalci neprestano 
potrebujemo. 

Delo je bilo včasih kar zelo naporno, včasih sem 
bila na faksu po cele dneve. Vendar pa sem se 
naučila toliko novih stvari, ki jih bom lahko upo-
rabljala tudi pri nadaljnem delu. Seveda moram 
omeniti tudi osebje. Vsi so bili izredo prijazni, ter 
pripravljeni svatovati in vedno je bil kdo na voljo 
za pomoč. 

Poleg faksa sem želela tudi malo raziskovati ter 
spoznati državo. Ne glede na to da je Anglija 
dražja kot Slovenija, se da kar ugodno potovati. 
Torej poleg Leedsa sem obiskala še Manches-
ter, Liverpool, York, London, Reading, Irsko ter 
Nizozemsko. Žal je zmankalo časa, da bi obiskala 
še kakšen drug kraj. 

Teh pet mesecev je minilo zelo hitro. Na koncu 
sem si želela, da bi lahko ostala dlje. To je bila 
ena najboljših izkušenj do sedaj. Živeti v drugi 
državi, spoznavati novo kulturo in graditi znanje 
tujega jezika ter spoznati še kakšen drug način 
življenja. Izmenjavo bi priporočala vsem, ki so 
željni novega znanja ter želijo poizkusiti nekaj 
drugačnega in so pripravljeni na nove izzive.


