POROČILO O IZMENJAVI
•

»Kako ste bili zadovoljni z izmenjavo in zakaj?

Z izmenjavo sem zelo zadovoljna, predvsem zaradi drugačnega pristopa na Dunaju.

•

Ste imeli redna predavanja v angleščini ali samo občasne konzultacije?

Predavanja sem imela v angleščini in nemščini. Imela sem redna predavanja z domačimi študenti in
študentkami.

•

Kako bi ocenili kakovost študija? Kakšni so bili profesorji? Bi kateri predmet/profesorja
posebej pohvalili/skritizirali?

Rekla bi, da je kakovost študija visoka. Profesorji namreč niso redno zaposleni na ustanovi, ampak imajo
poleg tega še službo „v praksi“, kar pomeni, da lahko na predavanjih delijo svoje izkušnje iz prakse. Sama
predavanja so bila večinoma v obliki seminarjev, ki pa so potekali na podoben način kot pri nas vaje. To
pomeni, da je bilo res zelo malo predavanj, ko so predavali predavatelji in enosmerno delili svoje znanje,
večinoma pa so predavanja potekala v obliki vaj, diskusij, predstavitev. Dobila sem občutek, da je pri
študiju veliko bolj pomembno, kaj odneseš iz vsakega predavanja, kot pa znanje, ki naj bi ga pridobil za
izpit. Sprotnega dela je bilo veliko več kot na FSD- ju (predvsem predstavitev je bilo zelo veliko), obvezna
je bila tudi 80% prisotnost, ki se je vedno preverjala. V primeru več kot 20% odsotnosti je bilo potrebno
narediti „Compesation work“, ponavadi v obliki eseja. Same predmete pa je načeloma lažje opraviti kot
na FSD- ju. Pri nekaterih predmetih na koncu npr. ni bilo izpita ampak smo morali napisati esej ipd. Za
Erasmus študente načeloma ni bilo nobenih posebnih pogojev in smo bili v celoti izenačeni z domačimi
študenti.
Profesorji so bili večinoma strokovnjaki iz svojih področij. Posebej velja omeniti Antje Haussen Lewis (za
predmeta Methods of Individual Aid in Theories of Social work), ki je res izjemna oseba. Je na nek način
„Empowerment“ v osebi in njena strast do socialnega dela je res neverjetna. Pooseblja vse kar naj bi
socialno delo bilo. Posebej pri predmetu Methods of Individual Aid sem dobila ogromno idej in metod za
delo v praksi. Omenila bi tudi Elisabeth Baum Breuer, predvsem zaradi njenih izkušenj in njene
karizmatičnosti. Zelo zanimiv mi je bil modul Sucht/ Psychiatrie, ki je bil razdeljen na 3 predmete in je
tako nudil zelo celovit vpogled v to področje (od teoretikov do zelo praktične ravni). Je pa ta modul
možno opravljati le v nemškem jeziku. Zelo zanimiv mi je bil tudi predmet Krisenintervention, ki pa ga je
prav tako mogoče opraviti le v nemščini.

•

Kakšni so življenjski stroški v primerjavi s temi v Sloveniji? Koliko je treba imeti za namestitev?

Sama sem stanovala v študentskem domu Heim Margareten (družba Wihast), za katerega sem plačevala
267 evrov na mesec, kar je glede na lokacijo (20 min peš do središča, 10 min do ringa) res zelo poceni.
Sem si pa delila sobo s cimro (imeli sva lastno kopalnico in WC, kuhinjo pa si je delilo celo nadstropje, kar
je pomenilo, da je bila kuhinjo tudi družabna soba, kjer je nastalo veliko lepih spominov.

Kar se tiče ostalih stroškov pa stane karta za cel semester za javni prevoz (vključeni so tramvaji,
podzemna železnica, avtobusi) 75 evrov, če imaš na Dunaju prijavljeno stalno bivališče in 150 evrov, če
imaš na Dunaju prijavljeno začasno prebivališče. Javni prevoz na Dunaju je res zelo dobro organiziran in
učinkovit in ga brez dvoma zelo priporočam. Kar se tiče hrane, sem večinoma kupovala v Hoferju, kjer so
cene skoraj identične kot v Sloveniji, hrana v restavracijah je nekoliko dražja kot v Sloveniji. Nekaj
posebnega pa so brez dvoma tržnice (npr. Naschmarkt), ki so na Dunaju res ogromne in na katerih je
ogromno ponudbe, predvsem internacionalne hrane, ki je včasih tudi zelo poceni (npr. 20 falaflov lahko
dobiš za 2 evra). Tudi na Campusu je menza za študente, ki nudi obroke v cenovnem razponu od 3- 5
evrov. Kar je na Dunaju zagotovo neprimerljivo dražje od Slovenije so kavarne. Cappuccino v kavarni je
npr. res zelo težko dobiti od 3.5 evra.

•

Je ustanova velika? Sprejme veliko tujih študentov? Kakšne so možnosti za druženje z
domačimi in tujimi študenti?

FH Campus je velika ustanova, ki poleg socialnega dela ponuja še številne druge programe. Ta semester
je ustanova sprejela okoli 30 tujih študentov.
Glede na to, da lahko izbiraš med vsemi predmeti, ki jih ponuja program, sem izbrala predmete, ki jih
opravljajo domači študenti iz različnih semestrov. Tako sem študirala s 4 različnimi razredi (Letnik je tam
razdeljen na več razredov po okoli 20- 25 študentov). To pomeni, da sem spoznala ogromno domačih
študentov. Študenti so bili zelo prijazni in odprti in tako je druženje med šolskimi klopmi hitro preraslo
tudi v druženje v prostem času. Kar se tiče druženja s tujimi študenti (ostalimi Erasmovci) smo se
spoznali in ostajali v stikih med drugim tudi zaradi predmeta Austrian Course, zato ta predmet toplo
priporočam. V sklopu predmeta smo odkrivali in se udeleževali različnih dejavnosti (kino, gledališče,
opera, vodena tura po podzemlju, vožnja z znamenitim kolesom v zabaviščnem parku,..)

•

Kakšno je mesto?

Sam Dunaj je zelo lepo, veliko, multikulturno mesto, ki ima ogromno za ponuditi, kar pomeni, da je
praktično nemogoče, da bi ti bilo dolgčas. Na Dunaju se vedno nekaj dogaja, ogromno je prireditev brez
vstopnine. Dunaj pa je v 5 mesecih praktično nemogoče v celoti raziskati, prav tako ga je nemogoče
opisati v teh nekaj vrsticah.

•

Kako je bilo poskrbljeno za obšolske dejavnosti?

Zelo dobro je organiziran Austrian Culture Course, ustanova nudi tudi širok nabor športnih dejavnosti,
popust za jezikovni tečaj.

•

Kaj priporočate študentom, ki nameravajo iti na študij tja?

Erasmus izmenjavo vsekakor toplo priporočam, saj je res enkratna in nepozabna izkušnja, ki ti res lahko
ogromno da. Priporočam pa, predvsem, da se odločijo za Erasmus destinacijo na podlagi lastnih
prioritet.

•

Ali dovolite objavo elektronskega naslova (za druge študente, ki bi jih zanimalo več praktičnih
podrobnosti)?«
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