IZMENJAVA ERASMUS+ REGENSBURG
V zimskem semestru študijskega leta 2017/2018 sem odšla na 5
mesečno izmenjavo v Nemčijo, natančneje na bavarsko, v mesto
Regensburg. Za izmenjavo sem se odločila predvsem zaradi novih
izkušenj, poznanstev, novih znanj in želje po tem, da probam, kako
je živeti sam v tujini, v nekem drugem okolju z drugačno kulturo in
načinom življenja. Priznati morem, da je izmenjava izpolnila, če ne
celo presegla vsa moja pričakovanja. Je super izkušnja, ki jo
priporočam vsakemu, saj ti prinese ogromno novega znanja,
izkušenj, poznanstev, nekako tudi malo boljše spoznaš sebe in se
premakneš iz tiste ustaljene cone udobja, ki si jo vajen v domači
državi.
Pohvalit morem nemško fakulteto OTH (Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg), katera je
s svojo organiziranostjo in s prijaznimi ljudmi, mojo izmenjavo zelo olajšala. Zares so poskrbeli, da smo
si študenti uredili vse pomembne stvari, ob prihodu in ob odhodu, smo vsi prejeli na mail listo stvari,
ki jih moramo urediti skupaj z navodili kako in kje lahko to uredimo. Prav tako so bili ves čas izmenjave
izjemno odzivni in pripravljeni pomagat ob kakršnem koli vprašanju. Tutorji študenti so za vse
Erasmus+ študente pripravili super program, ki je trajal skozi vse mesece izmenjave. Na začetku so nam
organizirali sprejem na šoli, kjer so nam predstavili mesto in pa šolo, zbrali pa so se tudi vsi predstavniki
posameznih smeri študija, ki so potem podrobneje predstavili svoje smeri. Organizirani so bili izleti v
bližnja mesta (München, Walhalla, Würzburg), imeli smo vodenje po mestu Regensburgu, drsanje,
bowling, vsak četrtek smo imeli rezerviran za druženje, kjer smo spoznavali različne pube v mestu.
Organizirali pa so tudi posebne dogodke, kot sta bila na primer božična večerja za vse Erasmus+
študente, kjer so nam tutorji pripravili tudi poseben zabaven program in pa
mednarodna/internacionalna večerja, kjer smo vsi Erasmus+ študenti pripravili tipične jedi iz naših
držav in jih prinesli na pokušino ostalim (jaz sem pripravila našo kranjsko klobaso).
Vsi Erasmus+ študenti smo imeli v mesecu septembru brezplačen intenzivni tečaj nemščine, ki je
potekal v 3 različnih nivojih. Tečaj je bil zelo dobro izveden, saj je bil dokaj obširen, ter nas je tudi
pripravil na samo življenje v Nemčiji. Vsak semester imajo vsi študentje fakultete OTH na voljo
ogromno različnih jezikovnih tečajev (nemščina, angleščina, španščina, češčina,..), na voljo pa so tudi
bolj posebni predmeti, npr.: znakovni jezik, pisanje dokumentov, kot so življenjepis, prošnja za delo,..
Vsi profesorji na faksu, s katerimi sem bila v stiku, so bili zelo dobri. Sama predavanja potekajo na
podobnem principu kot v Sloveniji, prav tako imajo pri večini predmetov, tako kot v Sloveniji, oceno
sestavljeno iz seminarske naloge in pa končnega izpita, tako da pri tem ni nekih velikih razlik, na katere
se je potrebno navaditi. Edino kar je pri njih drugače, je samo ocenjevanje, saj imajo v Nemčiji
ocenjevanje od 5 do 1, pri čemer je 5 najslabša ocena in 1 najboljša. Njihova ocenjevalna lestvica
izgleda tako: 1 – 1,5: odlično, 1,6 – 2,5: prav dobro, 2,6 – 3,5: dobro, 3,6 – 4: zadostno, 5: nezadostno.
V Regensburgu sta 2 univerzi, ki sta skupaj na istem območju, kot nekak kampus in sicer OTH, ki je
zasebna fakulteta in univerza Regensburg. Na koncu kampusa je športni center, kjer si lahko vsi
študentje za 15€ na semester kupijo karto, s katero imajo neomejen vstop. V ponudbi imajo ogromno
število športov (skupinske vadbe, odbojka, košarka, nogomet, plavanje, hokej, žongliranje, vadba na

vrveh, borilne športe,.. ). Vsaka od Univerz ima svojo knjižnico in pa svojo restavracijo, vendar lahko vsi
študentje, ne glede na to, katero univerzo oz. fakulteto obiskujejo, uporabljajo obojne prostore.
Če povzamem: izmenjavo preko programa Erasmus+ priporočam vsem študentom, saj je res super
izkušnja. Nudi ogromno novih poznanstev z vseh strani sveta (saj na izmenjave hodijo mladi iz
najrazličnejših držav, ne samo iz EU), novih znanj, obzorij, spoznavanj novih kultur in navsezadnje
spoznavanje sebe in pa osebno rast.
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