Kako ste bili zadovoljni z izmenjavo in zakaj?
Z izmenjavo sem zelo zadovoljen. Naprej naj omenim, da sem študiral med COVID 19 krizo, zato so bila vsa predavanja “online”. Imeli smo cel teden čas, da preberemo
literaturo in potem objavimo dokument z odgovori, ki so bili od nas zahtevani preko
moodla. Online predavanj je bilo malo. Veliko online predavanj prav tako ni bilo
obveznih kar je bilo zame super, saj sem med študijem delal. Tako da precej na easy
semester.
Ste imeli redna predavanja v angleščini ali samo občasne konzultacije?
Pri nekaterih redna predavanja enkrat na teden, pri drugih enkrat na dva tedna ali pa
konzultacije.
Kako bi ocenili kakovost študija?
Za nekoga, ki ga predmeti res zanimajo, mislim, da je kakovost na visokem nivoju.
Profesorji imajo znanje o predmetu, ki ga predavajo.
Kakšni so bili profesorji?
Super, prijazni, odzivni, nicesar nimam reči proti njim.
Bi kateri predmet/profesorja posebej pohvalili/skritizirali?
Ne. Glede na to da smo imeli predavanja preko spleta, tezko pohvalim oz. skritiziram
kogarkoli. Če pa res moram izbrati eno osebo, ki bi jo pohvalil, bi to bila prof.
nemscine Beate.
Kakšni so življenjski stroški v primerjavi s temi v Sloveniji?
Če si kuhaš sam, podobni, drugače pa malo višji glede na to da nimajo bonov.
Koliko je treba imeti za namestitev?
Sam sem plačeval 600 na mesec.
Je ustanova velika?
Žal nisem uspel priti do fakultete.
Kakšne so možnosti za druženje z domačimi in tujimi študenti?
Nažalost tudi te opcije nismo imeli.
Kakšno je mesto?

Veliko in eno mojih najljubših mest. Veliko parkov, zelo multinacionalno, seveda tudi
najbolj nori klubi v Evropi, ki pa so bili seveda ves čas tokrat zaprti.

Kaj priporočate študentom, ki nameravajo iti na študij tja?
Priporocam, kajti semester v Berlinu je zagotovo super opcija iz ogromno vidikov. Za
več vprašanj sem vam z veseljem na voljo na emailu.
Ali dovolite objavo elektronskega naslova (za druge študente, ki bi jih zanimalo več
praktičnih podrobnosti)? zigasajtegel@gmail.com

