Poročilo študijske izmenjave na Mid Sweden University
Že ob vpisu v prvi letnik Fakultete za elektrotehniko sem začel razmišljati, kdaj in kam bi šel
na študijsko izmenjavo. Takoj sta me pritegnili destinaciji na Norveškem in Švedskem, saj je
Skandinavija morda nekoliko manj obiskan in zato manj poznan del Evrope. Po premisleku sem se
odločil za finančno ugodnejšo Švedsko, in sicer za Mid Sweden University v kraju Sundsvall, ki leži
dobrih 300 km severneje od švedske prestolnice Stockholm.
Sundsvall sicer ima svoje letališče in dokaj pogoste povezave z letališčem v švedski
prestolnici, a smo se študentje po večini posluževali prevoza z železnico, ki je v tem pogledu z
razvojem nekaj desetletij pred nami in zatorej svojevrstno doživetje – vlaki imajo v povprečju hitrost
okoli 200 km/h in te lahko zapeljejo na sam sever države. Velja omeniti, da ima letališče v Sundsvallu
v poletnih mesecih kar nekaj povezav z letoviškimi kraji v sosednji Hrvaški, kar je vredno raziskati, saj
se prvi semester začne že z mesecem septembrom. Sam sem letel iz Benetk do Stockholma (ugodne
povezave tudi z Zagrebom) in pot do Sundsvalla nadaljeval s prej omenjenim vlakom. Študentski svet
je ob prihodu organiziral »pick-up service«, kar pomeni da so me zapeljali z železniške postaje do
stanovanja in mi tudi predali ključe.
Mid Sweden University ne zagotavlja študentskih domov, tesno pa sodeluje z dvema
podjetjema, ki se ukvarjata z oddajanjem (tudi) študentskih stanovanj. Sam sem izbral podjetje
Mitthem, ki je v Sundsvallu največje pa tudi večina študentov se odloči za njih. Vse mednarodne
študente so nastanili v isto naselje, od univerze oddaljeno približno 20 min hoje. Vsak dobi svojo sobo
v stanovanju s še dvema/tremi sostanovalci, s katerimi si deliš kuhinjo, kopalnico in dve stranišči.
Soba, ki jo dobiš, je neopremljena, zato si študentje po navadi najamejo pohištvo, a tudi informacije o
tem ti dajo pravočasno.
Hrana na Švedskem je verjetno eden glavnih stroškov, saj je zaradi višjega življenjskega
standarda temu primerno dražja kot v Sloveniji. Študentskih bonov ni, je pa neposredno ob kampusu
»all-you-can-eat« restavracija s posebnimi študentskimi cenami. V sami stavbi univerze je tudi
menza, študentje pa smo si po večini kuhali sami, saj je to nekoliko znižalo stroške. Velika trgovina je
neposredno ob stavbah, v katerih smo stanovali, ena izmed prodajalk pa je Slovenka, ki se bo z
veseljem pogovorila s tabo o Sloveniji in vseh njenih lepotah – seveda v slovenščini.
Posamezni oddelki univerze niso fizično ločeni kot smo tega vajeni pri nas. Tako si prostore
deliš s študenti drugih programov in smeri. Razredi vsebujejo manjše število študentov (nekaj deset),
sestavljeni tako iz domačih kot mednarodnih študentov, v takem primeru pa predavanja potekajo v
angleščini. Več je samostojnega dela – v nekaterih primerih tedenske vaje nadomesti manjši projekt,
s katerim se ukvarjaš sam bodisi doma bodisi v laboratoriju. Prav tako vsaj v mojem primeru ni bilo
ustnih izpitov. Pisne izpite dopolnjujejo ustni zagovori in predstavitve prej omenjenih manjših
projektov ali laboratorijskih vaj pred celotnim razredom.
Študijska izmenjava je bila res ena boljših naložb v prihodnost in zagotovo bi še enkrat izbral
to univerzo na Švedskem. Omogoči ti, da spoznaš nekoliko drugačen način dela, spoznaš nove
profesorje, sošolce, prijatelje in s tem povezave, ki ti v življenju zagotovo pridejo prav. Tako domača
kot tuja institucija skrbita, da izmenjava poteka s čim manj nevšečnosti in se skušata kaj hitro odzvati
na vsako spremembo, tako da je sedaj le še na tebi, da se odločiš za ta korak, saj je to verjetno
najboljši in najugodnejši način za študij v tujini.
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