Poročilo o Erazmus izmenjavi na Vrije Universiteit Brussels
Janez Škrjanc
janez.skrjanc@gmail.com

Nastanitev
Stanoval sem v U-residence (leva siva stavba na sliki zgoraj), domu, ki je v osnovi rezerviran za
Erazmus študente. Glede na lokacijo in bivalne pogoje se mi zdi, da je to optimalna rešitev. Cena
deljene sobe je 330€, samostojne pa 550€, v obeh primerih imaš samostojno kuhinjo in kopalnico.
Vključeno je tudi čiščenje enkrat na teden. Cene samostojnih sob z deljeno uporabo kopalnice in
kuhinje drugje so okoli 500€, zato se mi zdi to smotrna odločitev. Sam sem bil v deljeni sobi. Edina
pripomba je, da stavba nima skupnih prostorov za druženje oziroma učenje. V pritličju ima tak prostor,
vendar je koriščen za potrebe raznih mednarodnih konferenc.

Prehrana
Na kampusu je menza, ki ponuja študentska kosila za 5€, kar je zelo ugodno za tamkajšnje razmere.
Dela samo ob delavnikih. Hrana v trgovinah je praktično enako draga kot pri nas, najcenejša in
najbližja je trgovina Colruyt, takoj za pa sledi Aldi.

Prevoz

Zaradi odlične lokacije nastanitve sem večinoma uporabljal kolo, sistem Villo! bike omogoča
brezplačno uporabo koles, če izposoja ne preseže 30min intervala. Edina slabost je odjava od storitve,
ki jo lahko opraviš le po navadni pošti. V splošnem je javni prevoz v Bruslju na zelo visokem nivoju,
na voljo je tramvaj, podzemna železnica in avtobusi, za vse veljajo enotne vozovnice, tako da je
možno prestopanje z zamenjavo prevoznega sredstva. Med vikendi se splača koristiti Weekend ticket
akcije, ki omogočajo cenejše potovanje z vlakom po celotni Belgiji brez fiksnih odhodov/prihodov. Za
potovanje izven države se najbolj splača uporaba Flixbusa.

Organiziranost fakultete
Glede organiziranosti študija nimam pripomb. Edino presenečenje je bilo, da sem imel predmete na
VUB in ULB, ker sem bil v Bruface master programu, ki je organiziran s strani obeh. Vse je potekalo
v angleščini. Interakcija študent-profesor je bila boljša kot v domovini.

Ocena izmenjave
5

Podpora izmenjave
5
Za vsa dodatna vprašanja sem vedno na voljo na zgornjem e-naslovu.
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