POROČILO O IZMENJAVI – HILDESHEIM, SPOMLADANSKI SEMSTER 2017/18
Spomladanski semester šolskega leta 2017/18 je zame minil v barvah izmenjave. To sem
opravljala na severu Nemčije, v mestu dobrih 20 minut oddaljenem od nekoliko bolj znanega
Hannovra – Hildesheimu.
Izmenjavo kot celoto ocenjujem kot dobro, saj menim, da mi je ves proces (že od začetnega
izpopolnjevanja papirologije) pomagal, da sem več spoznala o sebi, o odnosih,
organiziranosti in delovanju v tuji državi.
HAWK, fakulteta katero sem obiskovala, ponuja več programov (od arhitekture do notranjega
oblikovanja), med drugimi tudi program socialnega dela. Sam študij zame ni bil zahteven,
obiskovala sem naslednje predmete: Diversity and Human Rights in Social Work,
Diversity, Difference and Inclusion in (Early) Childhood Education, English Theatre: Improvise!,
German Society and National Identity ter intenzivni 14-dnevni tečaj ob začetku izmenjave in
predmet nemščina kot tuji jezik skozi semester.
Vse predmete (razen intenzivni tečaj) sem zaključila z oddajo seminarske naloge, pri nekaterih
predmetih sem opravila tudi predstavitev.
Profesorji so pri vseh predmetih vzpodbujali debato, kar mi je bilo všeč, kot pomanjkljivost pa
sem videla dejstvo, da sva pri nekaterih predmetih (dveh) sodelovala le dva Erasmus študenta.
Vseh prihajajočih študentov na fakulteti je bilo v spomladanskem semestru 20, ti so prihajali iz
najrazličnejših držav: Litve, Brazilije, Španije, Italije, Poljske, Kanade, Avstralije, Madžarske,
Romunije, Rusije, Kitajske. Ob druženjih, ki so jih za nas pripravili International Office ali
Cultural Connects smo se imeli priložnost zbližati, kasneje smo nekaj izletov ali piknikov
organizirali tudi sami.
Semester ticket, ki ga kot študent HAWK-ja pridobiš ob začetku izmenjave (polletno vozovnico
plačaš ob vpisu), ocenjujem kot velik plus. Vozovnica omogoča prevoz z mestnim avtobusom v
Hildesheimu ter z vlaki (razen IC in ICS) po celotni Spodnji Saški.
Življenjski stroški so v primerjavi s Slovenijo nekoliko višji, vse je odvisno od tega kakšne so
navade in potrebe posameznika.
Sama sem živela v študentu v naselju Blauer Camp, kjer sem imela svojo sobo, kuhinjo in
kopalnico pa sem delila s še petimi sostanovalci. Za namestitev sem mesečno plačevala 230 €,
moja Erasmus štipendija pa je znašala 400€.
Ob vselitvi v študentski dom je potrebno vnaprej plačati depozit (ki ti ga ob izselitvi vrnejo),
vzmetnico in čiščenje. Skupaj s polletno vozovnico in vpisnino so stroški tako še preden sem
odpotovala znašali okrog 800€.
Hildesheim, mesto v katerem sem študirala, je po številu prebivalcev primerljivo Mariboru.
Poleg glavne ulice s trgovinami vsem znanih znamk ponuja tudi veliko restavracij, kopališče,
muzej in nočne klube.
Narava, veliko gozdnih poti in jezera (ki so poleti dobro obiskana) omogočajo odmik od
mestnega vrveža, kadar si to zaželite.

Premik od točke A do B je zaradi majhnosti mesta enostaven, še vedno pa si lahko omislite
kolo, za katerega boste odšteli od 30-50€.
Od svojih prijateljev in znancev zdaj, ko sem že doma, velikokrat dobivam vprašanje: »Bi
izkušnjo ponovila?« in moj odgovor je preprost: vsekakor! Spoznanja in vezi, ki sem jih stkala
skozi izmenjavo bodo pri meni vedno imela posebno mesto in zaradi njih lahko rečem, da sem
danes tu, kjer sem.
Za vsa dodatna vprašanja sem na voljo na elektronskem naslovu: tina.fajs@gmail.com

