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KAKO STE BILI ZADOVOLJNI Z IZMENJAVO IN ZAKAJ?
Kar se tiče fakultete, predavateljev in programa sem bila zares zadovoljna. Glede na to da se je
program izvajal prvič in da so profesorji imeli prva tovrstna predavanja, je bilo precej dobro izpeljano.
Verjamem, da bodo tako program kot svoje delo v prihodnjih letih še bolj izpopolnili. Kar se pa tiče
domačinov in življenja v Antwerpnu, pa imam mešane občutke. Bila sem namreč v hiši, kjer nas je
živelo 11 ljudi, in le jaz nisem bila domačinka. Vsak je po cele dneve ždel v sobi, družili so se bolj
poredko, ker so bili blizu doma so hodili vsak vikend domov. Večina jih ni bila navajena prati svojih
oblek, kaj šele pospravljati kuhinjo in tuš. Življenje tamkajšnje mladine je res precej bolj drugačno
(razvajeno).
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Prav vse je bilo v angleščini: predavanja, ustni in pisni izpiti, konzultacije.
KAKO BI OCENILI KAKOVOST ŠTUDIJA?
To je zelo relativno vprašanje … Kakovost študija je v veliki meri odvisna tudi od študentke same.
Kako zelo se poglobi v temo, koliko literature prebere, kako vestno dela seminarske naloge … To
pravim zato, ker smo pri kar nekaj predmetih imeli ogromno svobode, npr. že pri izbiri teme zaključne
seminarske naloge.
KAKŠNI SO BILI PROFESORJI?
Kot vemo so profesorji na naši fakulteti zelo v redu, saj so prijazni, razumevajoči, a hkrati zelo
strokovni. Prav takšni so tudi profesorji v Belgiji, le da so poleg vsega tega še zelo prijateljski. (Je pa
možno, da so bili prijateljski le zaradi tega, ker smo bili majhen razred in ker smo bili tujci. Hodili so z
nami na pijače, ena je celo na kocu organizirala mini piknik v razredu).
BI KATERI PREDMET/PROFESORJA POSEBEJ POHVALILI/SKRITIZIRALI?
VSI predmeti so bili zelo dobri! Zares. Prav vsi predmeti! Glavne teme so bile Poverty, Migration in
Sexuality. Ti so bili sestavljeni iz treh delov: Think, Work in Act. To je precej podobno slovenskemu
sistemu: Teorija in Praksa.
Meni osebo pa je bil najboljši predmet Human rights, kjer smo se učili evropsko pravo. Bil je tudi
najtežji predmet, a ker sem imela veliko predznanja z domače fakultete, v primerjavi s sošolkami
nisem imela težav, pa tudi dosegla sem najvišjo oceno.
KAKŠNI SO ŽIVLJENJSKI STROŠKI V PRIMERJAVI S SLOVENIJO?
Iskreno povedano, če ne bi vse poletje delala in si prihranila okoli 1000 evrov, ne vem, kako bi
preživela. Zadnji teden sem na bančnem računu imela le 3,95 evrov. Sobico sem mesečno plačevala

270 evrov, v pralnici (ja, Belgijci v velikih mestih večinoma uporabljajo javne pralnice) sem mesečno
zapravili približno 50 evrov. Tudi hrana je dražja v teh običajnih trgovinah a, imajo tudi Lidl in Hofer,
kjer so cene identične našim. Študentje si nismo privoščili, da bi jedli v kakšnih restavracijah ali hodili
na kave.
BIVANJE V ŠTUDENTKEM DOMU, KAPACITETA STAVB, NAMENJENOST TUJIM
ŠTUDENTOM?
Študentskih domov nimajo v našem smislu besede. Študentje si najamejo sobe v hišah. Tu se cene
vrtijo okoli 300 evrov na mesec. »Študentski domovi« pa so okoli 400 in 500 evrov na mesec. Imajo
pa ogromne sobe in eno nadstropje ali ena hiša eno kuhinjo. VSI študentje so sami v sobah.
DRUŽENJE Z DOMAČIMI IN TUJIMI ŠTUDENTI?
Za druženje s tujimi študenti je zelo dobro poskrbljeno. Z domačimi študenti pa je veliko manj stika …
razen če živiš z njimi.
KAKŠNO JE MESTO?
PREČUDOVITO. Vreme je večino časa grozno… a ko zasije sonček, mestni parki in center oživijo.
OBŠOLSKE DEJAVNOSTI?
Najboljša obšolska dejavnost je potovanje. Anwerpen ima fantastično lego, saj si v pičlih 45 min v
Bruslju, v dveh urah v Amsterdamu, v dveh urah in pol v Parizu, prav tako v Londonu, Nemški Köln
in Essen sta tudi precej blizu. Belgija ima zelo dobro letalsko povezavo in leti so zelo poceni.
KAJ PRIPOROČATE ŠTUDENTOM, KI NAMERAVAJO ITI TJA NA ŠTUDIJ?
Ne ustvarjajte si pričakovanj. Ne poslušajte drugih Erasmus študentov, ker je prav vsaka izmenjava
posebna in DRUGAČNA. Tudi to, kar ste prebrali v tem poročilu, pozabite! Vsi študentje idealizirajo
izmenjavo in jo prikažejo v zelo romantični luči. Velika napaka! Na Erazmusu boste tudi osamljene,
starši in prijatelji vam v zagati ne morejo pomagati, finance bodo predstavljale ogromen problem, saj
boste prejeli le 80 % od teh 350ih evrov na mesec!! Ampak! Če se želite osamosvojiti, dobiti nove
ideje, spoznavati kulture, duhovno in osebnostno napredovati in predvsem razširiti obzorja, se
opogumite in pojdite. 

