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Na študijsko izmenjavo sem se odpravila z namenom pripravljanja diplomske naloge, za kar ti Erasmus
nameni 3 mesece finančne pomoči.
Moram reči, da niti sama nisem vedela kako naj bi to izgledalo, vrjetno pa je precej podobno kot če bi
diplomo pripravljal doma, vendar ti tuje okolje ponuja veliko več možnosti za raziskovanje. Pred
odhodom si izbereš mentorja in temo diplomske naloge, ter sestaviš okvirni načrt poteka dela. Po
prihodu na institucijo gostiteljico si poizkusiš pridobiti mentorja, pri katerem boš opravljal korekture in ki
bo spremljal tvoje delo. Z mojo mentorico sva se odločile da bo najbolje da v tujini pripravljam projektni
del diplome.
Po prihodu, so na EASD organizirali orientacijski teden, potekal je ogled prostorov obeh sedežev šole.
Mislim da je na tej šoli organizacija super in da je za Erasmus študente super poskrblejno. Ta teden je
bil tudi namenjen ogledu kako izgledajo predavanja, tako da si lahko obiskal vsa predavanja in se
kasneje odločil katera boš izbral. Že na začetku ti svetujejo, da si izbereš projektna predavanja in vaje,
saj je zaradi neznanja jezika težje opravljati teoretične predmete. Super se mi zdi to, da imaš enako
predevanje dopoldne in popoldne, tako si lahko izbereš ob kateri uri želiš predavanje obiskovati. EASD
je srednje velika šola, ima 2 sedeža, super opremljene učilnice, fotografski studio, repro studio, srednje
dobro založeno knjižnico,... Imaš dostop do večjih knjižnic, vendar sem zmotno pričakovala da bom
našla več literature v angleščini.
Ob vpisu dobiš potrdilo s katerim se laho prijaviš na tečaj španskega jazika v Centro de Idiomas.
Doplačati je potrebno 25 eur, predavanja špaščine pa potekajo 2 krat tedensko po 2 šolski uri. Ta
predavanja trajajo cel semester. Vsem pa priporočam, da se učenja jezika države, ki jo bodo obiskali
pričnejo učiti že prej, saj si s tem olajšaš marsikatero situacijo. Sama sem pred odhodom obiskala 2
tedenjski intenzivni tečaj, kar mi je zelo pomagalo saj španci sploh ne ali pa zelo slabo govorijo
angleško.
Na šoli so mi dodelili somentorja za diplomsko nalogo. Tako sem se po dvotedenjskemu privajanju
končno lotila pripravljanja diplomske naloge. Priznati moram, da sem prišla dokaj nepripravljena in ker
sem se lotila takšne teme, ki je mi med predavanji nismo dobro obdelali sem se lotila raziskovanja ter
prebiranja knjig in zbiranja podatkov. Tukaj sem naletela na težavo saj je veliko knjig v španšičini. Na
začetku sem se še nekaj mučila, potem pa se osredotočila na tiste v angleščini in pridobivanju podatkov
s spletnih strani. Nato sem se lotila skiciranja in opravila prve korekture. Ideja se je začela razvijati in
dobivati podobo. Korekture sem opravljala pri somentorju osebno, ali pa celo preko e-maila. V treh
mesecih mi je uspelo končati praktični del, pridobila sem si tudi kar nekaj literatute in zapiskov za
teoretični del. Tukaj moram povdariti tudi to, da je ker nisi omejen na čas včasih prav težko najti
motivacijo za delo, sploh v Valenciji, ki je ves čas obsijana z soncem.
Bivanje:
Preden sem se odpravila sem si rezervirala hostel, za katerega sem odštela okoli 100 eur. Mislim da je
najtežji del izmenjave iskanje stanovanja, ampak sem imela kar srečo saj sem ga našla v 5 dneh. Cene
stanovanj so seveda odvisne od lokacije. Najcenejša stanovanja so okrog fakultet oz. malce bolj
odaljena iz centra mesta. Cena teh stanovanj je 140- 190 eur za sobo, brez stroškov. Ker pa se je moja
šola nahajala v centru mesta sem iskala nekaj v bljižini, tako sem za mojo sobo odštela 200 eur na
mesec + stroški, ki so bili približno 40 eur na mesec. Prav tako je zelo težko, skoraj nemogoče najti
sobo samo za tri mesece, tako da sem imela res srečo.
Hrana:
V trgovinah cenejša kot v Sloveniji, v restavracijah precej dražja. Tako si si prisiljen obroke pripravljati
doma. Španska hrana me ni posebej fascinirala, edino morska paella.
Prevoz:
Največkrat sem hodila kar peš, saj sem do centra mesta potrebovala 15 min. Imajo možnost izposoje
koles Valenbisi, kjer lahko eno uro uporabljaš kolo potem pa ga prikopiš na eno izmed postaj, tam pa

lahko vzameš spet drugo kolo, itd. Zelo uporaben je tudi metro, saj si lahko iz enega konca mesta v
drugem koncu v parih minutah. Ta stane okoli 2.40 eur, kartico pa si lahko kasneje spet napolniš- ena
vožna stanje 1.45 eur.

Splošni vtis:
Španija je res super v vseh pogledih. Trije meseci minejo prehitro. Če bi se morala odločii še enkrat, bi
raje opravljala v tujini del študija in ne pripravljala diplome, saj si tako več v stiku z ostalimi študenti,
spoznavaš različne spektre študija in nisi osredotočen na samo eno stvar, kar je v državi kjer ne poznaš
nikogar še kako pomembno.
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