Neformalno poročilo Erasmus+ izmenjave v Rzeszówu [žešuf] na Poljskem
Težko je strniti misli in začeti pisati o štirih mesecih preživetih v tujini, o vseh novih spoznanjih in
poznanstvih, o čudovitih izkušnjah in ljudeh, ki sem jih spoznal, ... Razlog za to je verjetno dejstvo, da
je glava še vedno 1000 kilometrov stran nekje na Poljskem, pa tudi dejstvo, da sem bil celoten čas
izmenjave prisiljen govoriti angleško (pa poljsko, špansko, italijansko, portugalsko, turško, ukrajinsko...)
in je pisati v slovenščini kar čudno. Pa začnimo na začetku, z odločitvijo in prijavo na Erasmus+
izmenjavo v Francijo. Francijo?! Ja!
Po dolgotrajnem pregledovanju vseh partnerskih fakultet in njihov programov, ki jih ponujajo za
Erasmus, sem se odločil za študij na Tehniškem inštitutu v Grenoblu. Temu je kljuboval dober nabor
predmetov, moja simpatija do francoskega jezika in lokacija mesta – na obrobju francoskih Alp. Po
uspešni prijavi na naši univerzi sem kontaktiral francosko koordinatorico in dobil neprijeten odgovor –
pogodba ni veljavna! Po nekaj izmenjanih mailih, poslani pogodbi (ki je seveda bila veljavna!) in mailu
s strani našega koordinatorja je bil odgovor še vedno isti: »Bonjour, you cannot come, because
agreement is not valid. Best regards« Seveda nisem imel več nikakršne želje ukvarjati se s francoskimi
birokrati, zato sem se odločil poiskati drugo fakulteto. Rok za prijavo je bil že mimo in po besedah
našega glavnega koordinatorja nisem imel kaj dosti možnosti, saj da univerza ni nikoli dovolila
sprememb v prijavah po pretečenem roku. Tako se imam zahvaliti le ge. Katarini Erjavec, ki je kot vedno
z nasmehom na obrazu poklicala na univerzo, na kratko razložila situacijo in mi nato s še večjim
nasmehom dejala, naj napišem kratko prošnjo, ki pa ji bodo brez problema ugodili. Izmed preostalih
fakultet sem tako izbral Politechniko Rzeszówsko, razlogi so bili velika odzivnost in fleksibilnost njihove
koordinatorice, dober nabor predmetov, obljuba o angleških predavanjih (!), pa tudi nižje cene in bolj
lagodno življenje. Pred odhodom na Poljsko nisem imel nobenih pričakovanj, le vesel sem bil, da se je
vse srečno izteklo in grem novim izkušnjam naproti!
Poljaki so se zelo potrudili in nas lepo sprejeli. Že pred prihodom so vsem dodelili 'buddy-je' – poljske
študente, ki so nam olajšali namestitev v študentskem in razne druge papirne obveznosti in nam
razkazali mesto. Sam sem imel res srečo in bil zaupan v skrb Łukaszu, pravtako študentu elektrotehnike,
s katerim smo se veliko družili in postali res dobri prijatelji. Poleg sistema buddyjev, so organizirali tudi
'Welcome days' – prvi dan se je začel z uvodnimi nagovori in pozdravi, sledile so predstavitve študija,
Poljske, Rzeszówa in študentske organizacije, ki skrbi za mednarodne študente. Imeli smo zabaven kviz,
poleg tega pa smo vsi prejeli darila – majico, nekaj promocijskega materiala, SIM kartico in budilko, da
ne bi zamujali na predavanja. Drugi dan smo imeli fotografiranje, tretji dan pa smo šli na celodnevni
izlet in piknik. V teh prvih dneh smo se tuji študenti dobro spoznali med sabo in ustvarila prva
prijateljstva, super pa je bilo tudi to, da so se z nami veliko družili poljski študentje. Čez par dni smo
imeli še 'Welcome party' prej omenjene študentske organizacije z zastonj hrano in pijačo, ki se je
nadaljevala v klubu v pritličju študentskega doma, kako se je večer (jutro) končal pa nihče ne ve ...
Kmalu je prišel tudi čas, ko naj bi začeli s študijem. Tu pa so se pojavili prvi problemi, saj nobeno izmed
predavanj ni bilo v angleškem jeziku. Študentje managementa in aeronavtike (teh je bilo največ) so
imeli nekaj predavanj v angleščini, na elektrotehniki pa smo bili le štirje pa še to z različnim naborom
predmetov, tako da smo imeli le individualne sestanke s profesorji. Ker pa profesorji niso bili plačani
za toliko nadur, je bilo število teh sestankov zelo omejeno in večino študija naj bi študenti opravili sami

doma. Na začetku je bilo zaradi tega pri precejšnjem številu študentov (tudi meni) kar nekaj razočaranja
in dvomov, ampak s časom se (raz/pri)vadiš in začneš ceniti proste dopoldneve, če ne kar celotne
dneve. Na koncu semestra se večino ocen pridobi z izdelavo projektov, poročil, seminarskih nalog,
klasičnih izpitov pa je le za vzorec. Na splošno mi je bilo zelo všeč, da je tam študij bolj praktično
naravnan.
Če je za nas fakulteta izpadla rahlo neresno, pa je za redne študente super! Nivo zahtevnosti je mogoče
malo nižji kot pri nas, a imajo v precejšnjih laboratorijih boljšo opremo kot v naših, za študente
aeronavtike imajo celoten hangar s približno 10 avioni in simulatorjem letenja, študentje strojništva
izdelujejo lastno formulo s katero tekmujejo, sodelujejo tudi v NASA-inem tekmovanju vozil za na Mars
(leta 2015 so zmagali!), ...
Kar se tiče vsakodnevnih življenskih zadev pa sem bil navdušen! Nastanjen sem bil v par let starem
študentskem domu v apartmaju za 4 osebe (2 sobi za 2 osebi, lastna kopalnica, kuhinja, WC), kar je bilo
veliko boljše kot sem pričakoval. V kampusu so študentski domovi (priznam, naš je bil najboljši!), vse
fakultete (razen elektrotehnične, do katere je potrebno 10min hoditi), upravna stavba, menza,
trgovinice, velika športna dvorana, prostor za piknik, ... Čez cesto je Lidl in fast food, na drugi strani
Kino kompleks, 10 minut hoje stran je bazen ... Rzeszów ima okoli 200.000 prebivalcev in na majhnem
območju ponuja vse kar želiš. Mesto je čisto in praktično v celoti prenovljeno, veliko je zelenih površin,
ponuja obilo možnosti rekreacije in zabave, javni promet je zelo dobro urejen in poceni. Na splošno so
vse stvari cenejše kot doma, kar precej pripomore k boljši izkušnji, saj ni potrebno preveč skrbeti za
denar.
Izmenjavo bi ocenil kot uspešno, spoznal sem ogromno super ljudi, izkusil kako je živeti v tujini med
drugačnimi ljudmi (bil sem namreč edini Slovenec), precej potoval in videl mnogo zanimivih stvari,
preživel veliko nepozabnih in norih trenutkov, ... Vseeno pa je bila to študijska izmenjava in na tem
področju bi bilo lahko marsikaj boljše. Če je že potrebno podati oceno, bi zaradi omenjenih
pomanjkljivosti dal oceno 4.
Oceno podpore osebja z naše fakultete bi omejil na podporo ge. Katarine Erjavec in podal oceno 5+!
Kadarkoli sem imel kakšne težave (predvsem pri novi vlogi in zamenjavi predmetov) jih je hitro rešila.
Najpomembneje pa je, da to delo opravlja z veliko veselja in dobre volje, za kar se ji najlepše
zahvaljujem in upam, da nadaljuje z uspešnim delom!
Za vsa vprašanja sem vam na voljo! Polska jest najlepsza! ;)
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