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Poročilo
V zimskem semestru 2015/16 in poletnem semestru 2016 sem kot študent Fakultete za
Elektrotehniko, Univerze v Ljubljani v okviru ERASMUS programa študiral na TU Wien. V Ljubljani
sem študent podiplomske smeri – Elektroenergetika, na Dunaju pa sem opravljal predmete na smeri
Masterstudium Energie- und Automatisierungstechnik (imajo namreč združeni smeri
Elektroenergetike in Avtomatike).
Na Dunaju sem prebival kot najemnik v zasebnem stanovanju, kar je v primerjavi z bivanjem v
študentskih domovih nekoliko dražje. Razpon cen za najem študentske sobe se giblje od nekje 250€ v
slabših predelih mesta (te sobe imajo tudi nižji standard), pa do 600€ in več na zelo dobrih loakcijah.
Na TU Wien je menza, kjer lahko s študentskim popustom dobiš kosilo za prib. 4-5€, kar je seveda
ceneje kot v restavracijah. V trgovinah so cene hrane primerljive slovenskim in to je verjetno za
študenta v primeru, da časovna konstanta ni problematična, najbolj ugodno in preprosto.
Za relacijo Ljubljana – Dunaj je precej povpraševanja. Na voljo so različne opcije prevoza. Vlak vozi
dvakrat na dan in v primeru dovolj zgodnje rezervacije sedeža se cena giblje okoli 30€. Avtobus pelje
celo trikrat dnevno, cena pa je prib. 25€. Zelo ugodno opcijo pa ponujajo tudi zasebni prevozniki –
preko Facebook skupine za prevoze na omenjeni relaciji lahko precej ugodno in hitro dobiš zanesljiv
prevoz.
TU Wien od prihajajočih študentov zahteva, da se udeležijo orientacijskega srečanja, kjer se razloži
kako poteka prijava na samo fakulteto, prijava v njihov študentski sistem in tudi prijava na predmete.
Poleg teh informacij pojasnijo tudi, kako si organizirati življenje zunaj fakultete (subvencionirana
vozovnica za mestni promet, prijava bivališča...).
Vse potrebne informacije torej priskrbi International Office fakultete, ki vodi zgoraj omenjeno
orientacijsko srečanje. Nadaljnje, podrobne informacije o predmetih pa so dostopne direktno pri
profesorjih preko e-maila (profesorji praktično brez izjeme govorijo angleško), oziroma na uvodnih
predavanjih, kjer se na začetku vedno predstavi sistem dela za posamezen predmet.
Predmeti se na fakulteti izvajajo v vnaprej določenem jeziku – na moji smeri, torej Masterstudium
Energie- und Automatisierungstechnik izključno v nemščini.
Splošen vtis izmenjave v tujini lahko ocenim z odlično oceno. Mislim, da sem kot študent, oziroma
bodoči zaposleni poleg strokovnega znanja pridobil del iznajdljivosti, ki je še posebej na področju
elektrotehnike zares pomembna. Torej, sposobnost, da se znajdem v zapletenih situacijah, tudi s
primankljajem znanja jezika. Mislim, da je to ena od stvari, ki je precej pomembna tudi za bodočega
delodajalca.
Podporo pred in po izmenjavi lahko ocenim kot solidno. V postopku prijavljanja na izmenjavo in
kasneje na tujo institucijo sem se namreč soočal z vprašanji na katere nisem dobil ustreznih
odgovorov. Prav tako nisem prejel ključne informacije, da se je potrebno že v začetku prijaviti na

izmenjavo za dva semestra, če želiš sploh imeti možnost prejemanja štipendije tudi v drugem
semestru. Sam sem izmenjavo po prvem semestru podaljšal in tako ostal brez štipendije za poletni
semester.
Poleg zgornjega želim tudi ograjati »princip« papirologije za izmenjavo. Verjetno to ni problem na
ravni fakultete, vendar je kljub temu vsaj po mojem mnenju preveč obrazcov, spletnih testov,
spletnih vprašalnikov, dokumentov, ki jih je potrebno napisati in izpolniti. Precej lažje bi bilo če bi
bile vse te stvari vsaj na istem mestu.

