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STU, Faculty of electrical engineering and information technology, Slovaška republika
Prvi semester letošnjega šolskega leta (2016/17) sem preživel v Bratislavi na Slovaškem. Na mojo
odločitev za izmenjavo v to državo je vplivalo zanimanje za vzhodno kulturo in nekoliko cenejše
življenje kot v Sloveniji. V Bratislavi deluje več univerz. Sam sem obiskoval Slovak University of
Technology in Bratislava (STU). Univerza združuje 8 fakultet. Fakulteta za elektrotehniko, ki sem jo
obiskoval, je bila pred kratkim prenovljena z zunaje strani, tako da na prvi pogled deluje res novo.
Notranji prostori pa so po mojem mnenju nekoliko bolj zastareli kot na domači fakulteti v Sloveniji.
Pred prihodom v Bratislavo sem se dogovoril za sobo v študentskem domu. Kapacitete so seveda
omejene. Da sem prišel od študentskega doma do fakultete sem potreboval približno 20 minut vožnje
s tramvajem. Dobra lastnost pa je bila, da sem živel blizu centra mesta. Standard teh domov je približno
isti kot v Sloveniji. S sostanovalcem sva si delila kopalnico in sanitarije, kuhinja pa je bila ena za celo
nadstropje. Edina pomanjkljivost je bila ta, da ni jedilnice in si moral jesti v sobi. V domu smo imeli tudi
študentsko menzo, kjer si lahko s tujo študentsko izkaznico (ISIC) dobil poceni kosilo, okoli 2 EUR.
Hrana in pijača je v trgovinah nekoliko cenejša kot pri nas. Če si imel dovolj časa in hladilnik v sobi, je
bilo vredno preizkusiti svoje kuharske sposobnosti in si kakšen dan skuhati kosilo. Trgovine so dobro
dostopne in odprte ves dan, tudi v nedeljo. Kot slovaški študent sem imel odličen popust pri prevozu.
Uredil sem si trimesečno karto, s katero sem lahko potoval s tramvajem in avtobusom znotraj
Bratislave ter okolice. Poleg tega je bil vlak znotraj Slovaške za študente brezplačen. Vse te ugodnosti
so bile zabeležene na ISIC študentski izkaznici.
Na fakulteti sem imel za opraviti 6 izpitov. Pri vseh predmetih sem bil edini tuji študent, zato sem vse
delal po dogovoru. Pri tem mi je pomagal mentor na fakulteti. Imel sem nekaj individualnih predavanj
v angleščini, udeleževal pa sem se tudi predavanja v slovaškem jeziku, drugače pa sem dobil gradivo in
knjige ter študiral doma. Vsi profesorji so govorili tekoče angleško, tako da komunikacija ni bila
problem. Izpiti so bili kar zahtevni, večina sem imel tako pisni kot ustni izpit. Na koncu sem vse uspešno
opravil.
Med izmenjavo se pojavi tudi kakšen manjši problem, kot je zamenjava predmetov. Zgodi se, da
nekaterih predmetov ne izvajajo več, oziroma so prenovljeni ali pod drugačnim imenom itd. Tudi sam
sem moral nekoliko prilagoditi svoj predmetnik. Tu so na pomoč priskočili koordinatorji in mentorja s
tuje ter domače fakultete.
Naj omenim še nekaj besed o druženju in dogodkih. V sklopu univerze deluje tudi organizacija za
Erasmus dogodke. Sprva smo imeli spoznavno zabavo in nato nekajkrat mesečno razna potovanja ter
druge zanimive dogodke. Srečal sem veliko zabavnih in prijetnih oseb. Videli smo različne kraje znotraj
Slovaške, potovali pa smo tudi na Poljsko, Madžarsko in druge bližnje države. Vsakemu, ki je v
pomislekih glede Erasmus izmenjave bi priporočil, da naj zagrabi to življensko priložnost in se odloči za
izmenjavo ter tako doživi nevrjetno izkušnjo.
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