Poročilo ob zaključeni Erasmus izmenjavi
na

Technische Universität Berlin

Aleksander Bajt
aleksanderbajt97@gmail.com
Rakek, 2019

Zdravo! Za več informacij me kontaktirajte na moj email, odgovorim rade volje, saj je iskanje
informacij navadno zamudno ter utrujajoče in je vedno lažje vedeti stvari iz prve roke 😊
Poročilo sem poskusil napisati čim bolj konstruktivno, torej z opornimi točkami.


Obdobje: 2 semestra (2018/19) + intenzivni tečaj nemščine v septembru 2018

O univerzi
Splošno






Spletna mesta TUB
o Uradna spletna stran: https://www.tu-berlin.de/menue/home/
o TUB IT (informacije o statusu prijave, dostop do knjižnjice, …):
https://www.campusmanagement.tu-berlin.de/zecm/
o Izbira predmetov: http://www.lsf.tuberlin.de/qisserver/servlet/de.his.servlet.RequestDispatcherServlet?state=wtree&se
arch=1&category=veranstaltung.browse&menuid=lectureindex&menu_open=y
 Možnost izbire po vseh fakultetah
 Iskalnik predmetov: http://www.lsf.tuberlin.de/qisserver/servlet/de.his.servlet.RequestDispatcherServlet;jsessioni
d=529930CC3648F27B8AAF82B0A83D629D.worker2_lsfapp?state=change&
type=5&moduleParameter=veranstaltungSearch&nextdir=change&next=sea
rch.vm&subdir=veranstaltung&_form=display&function=search&clean=y&c
ategory=veranstaltung.search&navigationPosition=lectures%2Csearch&brea
dcrumb=searchLectures&topitem=lectures&subitem=search
o ISIS (spletna stran s študijskim materialom): https://isis.tu-berlin.de/
Koristna spletna mesta:
o Prijava na športne aktivnosti v okviru TUB: https://www.tusport.de/index.php?id=1822
o Stari izpiti in zapiski: https://www.studydrive.net/newsfeed
o Stari izpiti in zapiski: https://docs.freitagsrunde.org/Klausuren/
Koristni kontakti:
o Mednarodna pisarna TUB: exchange.programmes@tu-berlin.de
o Studentenwerk Berlin: internationales@stw.berlin

Predmeti




Izbira predmetov
o Izbereš si lahko katerikoli predmet (ne glede na to ali je predmet namenjen
bachelor ali master študentom), ki se izvaja na TUB (2 mislim da sta lahko tudi iz
ostalih univerz v Berlinu – potrebno preveriti) v kolikor ti jih mentor prizna in se pri
njih podpiše
o Večina bachelor predmetov je v nemščini (tudi če na spletni strani piše drugače),
master predmeti se po večini izvajajo v angleščini
Registracija na predmet
o Preko uradnih portalov (MOSES in QUISPOS) se ni možno registrirati!
o Vsakemu nosilcu predmeta je potrebno poslati email, v katerem naj piše:
 Ste Erasmus študent
 Nimate dostopa do Quispos in Moses sistema
 Prosite za registracijo









*lahko priložite »Letter to teachers« ki vam ga bo posredovala mednarodna
pisarna TUB
o S registracijo ne odlašajte, saj je ponekod število mest omejeno alo pa ne sprejemajo
študentov iz izmenjave (govorim iz izkušenj prijateljev)
o Prijava prek rumenih papirjev (nekateri študentje jih bodo imeli) ne velja za študente
izmenjave (to povejte tudi profesorju)
Prekrivanje predmetov
o Tekom izmenjave lahko LA spremenite (ob strinjanju mentorja)
o Udeležba na predavanjih ni obvezna, veliko snovi je že vnaprej podane na ISIS-u,
drugače pa jo profesorji naložijo še isti dan po predavanju. Nekateri naložijo celo
videoposnetke predavanj
o Močno priporočam udeležbo vaj (laboratorijskih in računskih), saj jih vodijo navadno
študentje (tutorji) ki končujejo študij in iz lastnih izkušenj govorijo poudarke na
izpitih
Potek predmeta
o Prvi teden uvodne ure, morda tudi že kratek uvod v snov
o Predmeti začenjajo kot pri nas 15 min čez polno uro
o Blok ura se izvede brez pavze
o Veliko je interakcije profesor – študent
Izpiti in preverjanje znanja
o Prijava na izpite: prek emaila nosilcu predmeta!
o Izpitno obdobje:
 Zimsko: sredina februarja – sredina marca
 Poletno: sredina julija – sredina avgusta
o Velik poudarek na razumevanju (preplet teorije in računskih nalog na pisnih izpitih)
o Čakanje na rezultate: cca. 3-4 tedne
o Za vsak predmet, ki ga opravite in želite zanj uveljavljati ECTS potrebujete dokument,
ki vam ga posreduje mednarodna pisarna TUB (v zvezi s tem vam pošljejo obširen
email z vsemi podrobnostmi) podpisan in izpolnjen s strani nosilca predmeta

Kampus






Večina fakultet na glavnem kampusu: https://www.tuberlin.de/menue/service/standortuebersicht/campusplan/
Menza s poceni hrano (kosila 2-5€)
Knjižnica: Volkswagen Bibliothek s Print-centrom (5c na kopijo)
Veliko cafe-jev
Popravljalnica koles s podporo prostovoljcev

Izvenštudijske dejavnosti




Prijava na športne aktivnosti v okviru TUB: https://www.tu-sport.de/index.php?id=1822
Intenzivni tečaj nemščine (september) – priporočam (tudi glede poznanstev)
Tečaji jezikov vseh nivojev: https://www.zems.tu-berlin.de/sprachen/

Ugodnosti kot študent nemške univerze




Brezplačno tiskanje skript:
https://accounts.pluspeter.com/login?login_challenge=9ad64a85ea7843f39389cc39d951a2
b7
Amazon prime: https://www.amazon.de/b?ie=UTF8&node=469664031




Spotify premium student popust
Vstopnica za večino muzejev in galerij v Berlinu (25€), neomejen vstop

Bivanje






TU Berlin ob prijavi na Eramsus izmenjavo ponudi nekaj mest v študentskih domovih ( o tem
dobite podroben email s prijavo)
Moja izkušnja: študentski dom Siegmunds Hof
o Cena: 235€/mesec (povprečje za WG sobo v Berlinu ~ 450€/mesec)
o 10 min hoja do kampusa
o 7 nadstropij, 22 sob/nadstropje, v sobi živiš sam (soba 10m^2)
o Internet priključek (ni wifija – lasten adapter)
o Veliko možnosti preživljanja prostega časa (športne površine, Bierkeller, Fitnes
center, možnost izposoje grilla in kajakov)
o Bližina trgovin (v radiju 10 min hoje so 3)
o Soba s pralnimi in sušilnimi stroji
o Dom ni v najboljšem stanju, vendar je za tako ceno zelo odličen
Za WGje (deljena stanovanja) nimam pojma, obstaja pa za to veliko spletnih strani
Uporabne spletne strani za lažje bivanje:
o Rabljene stvari (tudi kolesa): https://www.ebay-kleinanzeigen.de/stadt/berlin/
 FB marketplace
o Možnost najema kolesa za dalj časa: https://swapfiets.de/offer/berlin

Prevoz
Po Berlinu



Semestrsko karto dobite ob plačilu vpisnine (257€) in velja za vsa tri (ABC) območja mesta
Kolesarske steze so dobro urejene

Berlin - Slovenija




Prevoz oseb:
o Letalo:
 Easyjet iz Ljubljane (~30-50€ ena smer brez prtljage)
 Ryanair iz Pule, Rijeke, Benetk (~10-20€ ena smer brez prtljage)
o Bus:
 Flixbus (15 ur, ~30-50€ ena smer)
 Črnja tours do Münchna (15€) in nato Blablabus do Berlina (1-10€ ena smer)
o Prevozi.org (50€)
o FB skupina »Slovenci v Berlinu«
Prevozi prtljage:
o Eurosender (https://www.eurosender.com/) : (40kg paket = 30€)
o Prevozi.org
o FB skupina »Slovenci v Berlinu«

Prehrana




Menza na kampusu (poceni kosila)
Priporočam kuhanje doma (ceneje, raznoliko), saj vam urniki to navadno omogočajo)
Veliko različnih restavracij (svetovna kuhinja) po ugodnih cenah (pišite email za spisek le-teh)



Ocena cene in trgovin v bližini:
o Ulrich (ZOO): najbolj priljubljena, vsake toliko popusti na posamezne izdelke, rahlo
dražja
o Edeka (blizu doma): dobra alternativa, rahlo dražja
o LIDL (ZOO): priporočam – nizka cena in dobra kvaliteta hrane (zelo si zmanjšate
strošek)
o Vsakotedenski obisk turškega marketa za nakup sadja in zelenjave ter mesa(veliko
ceneje kot v supermarketih in boljši okus ter možnost barantanja – stroške si zelo
znižate) – Maybachuferstraße, Kreuzberg (ob torkih in petkih)

Finance





5140€ štipendije za obdobje izmenjave – 470€/mesec (11 mesecev)
Poraba:
o Povprečje: ~550€ (235€ najemnina sobe)
o Prvi meseci: ~700-800€ (nakup posod in stvari za bivanje)
o Zadnji meseci: ~ 400-450€ (LIDL, turški market)
Predlagam odprtje računa na N26 (brezplačno, brez skritih pogojev, veliko ugodnosti), saj s
tem pridobite Mastercard in hkrati neški bančni račun

Prostočasne aktivnosti









Šport
o
o

Mnoge športne površine v mestu
Prijava na športne aktivnosti v okviru TUB: https://www.tusport.de/index.php?id=1822
o Možnost vključitve v lokalne klube
Nočno življenje
o Berlinska klub scena
o Ne skrbite, če o tem ne veste ničesar, boste sigurno izvedeli od kolegov
»erasmovcev«
Potovanja
o Odlično izhodišče za nizkocenovne lete po vsej Evropi
o Bližina mest (Dresden, Lübeck, Potsdam) za enodnevne izlete
Sproščanje ob jezerih poleti
o Na obrobju mesta se nahaja mnogotero jezer z urejenimi plažami
Jezikovne šole

Vtis




NORO!
o Kljub rahli neorganiziranosti fakultete (iz vidika slovenskega študenta) je bila
izmenjava neponovljiva – nove izkušnje, poznanstva
Skoraj 24/7 podpora tako FE in TUB mednarodne pisarne!
o Naslovite jih z vprašanji ki se vam zdijo dvoumna (poskusite pa seveda čim več
raziskati sami 😊 )

