HILDESHEIM KOT ERASMUS DESTINACIJA
Hildesheim je mesto na Spodnjem Saškem, veliko približno kot Maribor. Od Hannovra je oddaljeno
pol ure z vlakom. Posebnost Hildesheima je, da je bil sedež škofije, zato imajo v njem v nasprotju z
drugimi severnonemškimi mesti večino katoliki. Mesto je bilo leta 1945 skoraj povsem uničeno,
vendar je v njem še vedno več obnovljenih stavb, kar dve cerkvi sta pod Unescovo zaščito.
Šola za socialno delo in zdravstvo (HAWK) je po številu študentov še enkrat večja od FSD. Je edina
partnerska ustanova v Nemčiji, ki ponuja program predmetov za Erasmus študente v angleščini.
Program zagotavlja 30 kreditnih točk. Predmeti preverjeno niso zahtevni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Economic and political aspect of social work
Hildesheim and more
Crises and crisis intervention
Youth work in Gemany
Experiential pedagogic/education
Theatre-Improvisation, scenic communication, humour and reflection in social work
(umetniški pristop do socialnega dela ima v Nemčiji dolgo tradicijo)
7. The emergence of female professions in health and social care.
Soba v študentskem naselju stane približno 200 evrov na mesec (vse sobe so enoposteljne). Obstaja
tudi možnost nastanitve v stanovanju z drugimi študenti (študent dobi svojo sobo, skupna uporaba
kuhinje in kopalnice). Študentsko naselje je na obrobju mesta, stanovanja so bližje centru. Cene so
med 200 in 300 evri na mesec. Obroki v študentski menzi so poceni.
Študent dobi študentsko izkaznico (semester ticket), s katero dokazuje študentski status. Stane 200
evrov na semester in omogoča brezplačen prevoz po Hildesheimu in brezplačen prevoz z lokalnimi
vlaki po Spodnji Saški (to npr. pomeni brezplačen prevoz do meje z Nizozemsko, od meje do
Amsterdama pa ni veliko). Dežela je velika, zastonj pridete tudi v Bremen in Hamburg. Tako lahko res
dobro spoznate velik del severne Nemčije, vse od gorovja Harz do Severnega morja (obala je pod
Unescovo zaščito). Poleg tega mednarodna pisarna organizira izlete za Erasmus študente po zelo
ugodnih cenah (npr. tridnevni izlet v Berlin stane 45 evrov, vključno z dvema nočitvama).
V Hildesheimu imajo zanimiv klub Kufer, za bolj razgibano nočno življenje pa Hannover ni daleč.
Vreme je podobno kot v Ljubljani, le nekoliko manj padavin imajo.
HAWK se lahko pohvali z odlično koordinatorko (Annika Kerknawi – kerknawi@hawk-hhg.de), ki zelo
lepo poskrbi, da prihajajoči študenti čim prej premagajo morebitne težave.
Cene hrane so podobne kot v Sloveniji, nekatere stvari so cenejše, izbira je večja. Naša študentka je
brez težav prišla skozi s 300 evri na mesec (+ denar za stanovanje).
Hildesheim je primeren za študente, ki bi v enem semestru (večina Erasmus študentov pride v prvem
semestru) radi bolje spoznali Nemčijo, pa (še) ne znajo nemško. Je značilno moderno mesto, a ima
tudi več lepih obnovljenih stavb. Primeren je tudi za študente brez državljanstva EU, saj je vizum
brezplačen (menda za Španijo stane 400 evrov).
Več podatkov o Hildesheimu in HAWK dobite pri Erasmus koordinatorju na FSD.

