POROČILO O IZMENJAVI
V času zimskega semestra 2016/17, sem bila na izmenjavi na Alice Salomon Hochschule v Berlinu.
Alice Salomon Hochschule je ena manjših Berlinskih univerz, ki se nahaja na skrajnem vzhodu
Berlina. Predavanja so mogoča v angleškem jeziku, klasičnih izpitov ni – za pridobivanje kreditnih
točk, lahko izbiraš med pisanjem eseja ali predstavitvijo. Profesorji na univerzi so odprti, sproščeni
in prijazni, kakovost študija pa je na solidnem nivoju. Predavanj v angleščini se lahko udeležijo tudi
berlinski študentje, zaradi česar je laže spoznati tudi domače študente. Tudi možnosti za
spoznavanje ostalih tujih študentov, je veliko. Univerza namreč tekom študijskega leta organizira
veliko družabnih dogodkov, namenjenih internacionalnim študentom (večerje, druženje v barih,
filmske večere, obisk opere, muzejev, galerij itd.). V sklopu fakultete se je mogoče brezplačno
udeležiti tudi raznih športnih aktivnosti (joga, pilates, salsa, …).
Življenjski stroški so višji kakor v Sloveniji, vendar je kljub temu Berlin ena cenejših
zahodnoevropskih prestolnic (sploh v primerjavi z Londonom ali Parizom). Cene v trgovinah so
primerljive s slovenskimi, medtem ko so cene stanovanj, znatno višje. Navadno se cena najema
sobe v stanovanju, giblje med 300 in 600 evrov mesečno. Na ceno vpliva predvsem lokacija
nastanitve. Sama sem najela sobo v stanovanju, ki je bilo približno uro vožnje oddaljeno od
centralnih predelov (Kreuzberg, Neukolln), ter posledično plačevala zgolj 300€ mesečno. Medtem
ko so moji sošolci, ki so bivali centralneje, plačevali znatno več. Poleg tega je nočno življenje
dražje – cena vstopnine je 8-15 evrov, ravno tako so cene pijač v barih višje. Sama sem za življenje,
ter nastanitev mesečno porabila približno 500 evrov.
Berlin je veliko, živahno, internacionalno mesto, v katerem je vsak dan ob vsaki uri na voljo nešteto
aktivnosti, kulturnih prireditev, koncertov, razstav, predstav, … Berlin je mesto, v katerem se za
vsakega nekaj najde. Za alternativce, ljubitelje umetnosti, elektronske ali jazz glasbe, pa je Berlin –
milo rečeno- meka. Obstaja nešteto raznovrstnih barov z živo glasbo; alternativnih klubov, ki čez
vikend sploh nimajo omejenega odpiralnega časa; veliko odličnih muzejev, restavracij, galerij, itd.
Poleg tega je Berlin izredno zeleno mesto, saj več kot tretjino mesta pokrivajo zelene površine –
Berlin ima na kopico lepih parkov, jezer in gozdov.
Tako da, edini nasvet, ki ga imam – Pojdite v Berlin v spomladanskem semestru! Berlin pozimi je
mrzel in siv in včasih tudi življenje v njem postane sivo in turobno. Spomladi pa vse zeleni, mesto
se prebudi in zaživi! Dogodki se iz barov premaknejo v parke, festivalov kar mrgoli, ulični
glasbeniki se zbirajo in igrajo, z neba pa veselo pozdravljajo topli sončni žarki.

Vkolikor bi kdo rad o študiju ali življenju v Berlinu, izvedel še več, mi lahko piše na:
rene.vremec@gmail.com

