Noro zanimiva izmenjava v Litvi

Tudi sam sem eden tistih zlatih riti (omenjene v Matevževem poročilu), ki dolgo časa premišljujejo ali
bi se odločili za izmenjavo, ali ne. Po dolgem premisleku sem se le odločil, da grem in moram priznati,
da mi ni žal. Pri taki odločitvi mi je lahko žal samo to, da se za takšen način študija nisem odločil že
prej.

Seveda je za vsakega, ki je prvič na izmenjavi, od začetka nekoliko nelagodno, saj se kar naenkrat
znajdeš v novem okolju, obkrožen z neznanimi ljudmi, ki po vrhu vsega, še lomijo jezik o katerem se ti
niti najmanj ne sanja! A sčasoma ti vse to postane izziv in začneš na takšne stvari gledati pozitivno.
Po nekoliko nenavadnem prvem tednu, pa se ti začnejo razkrivat vsi čari izmenjave. Najprej spoznaš
domače študente, sošolce, ki so seveda čist navdušeni nad teboj in so vir do najhudejših fešt, kar je
tudi eden od načinov spoznavanja mesta in ostale mladine!

Ker pa je glavni namen izmenjave spoznati način študija in opraviti določene izpite, moram povedati,
da tudi to ni nič strašnega. Iz svojih izkušenj lahko povem, da glede sporazumevanja z profesorji ni
problema saj govorijo angleško, tako da so ti vsa navodila za naloge in posvetovanja z profesorjem
podana v angleškem jeziku.

Tudi kar se tiče prijaznosti samih profesorjev, se ti po prvem srečanju z njimi odvali kamen od srca, ko
vidiš da so neverjetno prijazni! Tudi zaradi takih izkušenj postane sam študij bolj prijazen.
Glede samih nalog pri nekaterih predmetih je pa tako, da sem imel zelo odprte roke in sem se lahko
sam odločiš kaj bi počel pri predmetu!
Samo ocenjevanje končnih izdelkov pa je podobno kot pri nas – zagovor svojih del pred profesorji, ki
poučujejo na oddelku za dizajn in seveda oddaja samih del.

Nekaj pa moram povedati tudi glede bivanja v Vilniusu. Sam sem imel na začetku nekoliko težav z
iskanjem stanovanja. Ker nisem bil uspešen, sem za pomoč zaprosil na tamkajšnji fakulteto na kateri
sem opravljal izmenjavo. Tako smo skupaj hitro našli primeren hostel in sobo v kateri sem bil
nastanjen v času izmenjave. Za razliko od drugih erazmovcev sem živel v sobi s tremi litvanskimi
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študenti, kar pa nisem prav nič obžaloval. Zaradi tega sem imel samo še lažje spoznavanje Litve in
privajanje na novo okolje.

Izmenjava DA ali DA? Mislim, da bi težko zastavil študentu drugačno vprašanje glede izmenjave!
Odgovor pa prav tako ne more bit presenečenje!
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