POROČILO O IZMENJAVI
POLJSKA - KRAKOW (Pedagogical University od Cracow)
Za študij na Poljskem sem se odločila zaradi nižjega standarda, prav tako mi je bilo povedano,
da je študij na Poljskem na visokem nivoju.
PREDMETI IN PREDAVANJA
Študij sem opravila v prvem semestru dodatnega leta. Predavanja so potekala v angleškem
jeziku. Izbor predmetov je res širok - lahko izbiraš med številnimi smermi (departments), je
pa bilo obvezno izbrati modul s štirimi predmeti in še dodatna dva iz drugih modulov. Čeprav
je izbor velik, smo imeli kar nekaj težav pri izbiri, saj so za odprtje predmeta ali modula
morali biti prijavljeni vsaj 3 študentje. Ob koncu sem tako izbrala modul socialnega dela, dva
predmeta s psihologije, ter učenje poljskega jezika. Pri vseh predmetih je bila prisotnost
obvezna (2-3h na teden), nekateri predmeti pa so se nam začeli šele decembra ali januarja, in
takrat bolj pogosto (2x2h na teden). Kljub predmetniku sem imela veliko prostega časa. S
predmeti z modula Psychology of Communication sem bila izjemno zadovoljna, saj so se
dopolnjevali in bili dobro strukturirani, profesorji pa vedno pripravljeni. Veliko je bilo
samostojnega dela - branje člankov pred predavanji. Izpiti so se razlikovali glede na predmet,
je pa bilo večinoma potrebno napisati esej(e) ali imeti predstavitev.
Žal moram izpostaviti profesorja Grzegorz-a Kubinski-ja (predmet: On contemporary
sexuality and new media), ki je pokazal zares malo vneme na predavanjih, prav tako njegova
angleščina ni dobra in ga je bilo temu primerno zelo težko razumeti. Prav tako sem od drugih
študentov slišala, da nekaterim profesorjem angleščina konkretno šepa. Drugače sem bila z
ostalimi profesorji zelo zadovoljna. So prijazni, prizanesljivi, prilagodljivi in dosledni. Sem pa
na primer slišala od študentov predšolske vzgoje (pre-school education), da so imeli le nekaj
predavanj, skoraj nič za delati, tako da je spet odvisno od predmeta, profesorja, modula.
Posebej priporočam predmet Psychology of emotion regulation.
ŽIVLJENJSKI STROŠKI
Bivala sem v študentskem domu Za Kolumnami, ki je predlagan s strani fakultete, s katerim
sem izjemno zadovoljna. Je čist, nov in kolikor sem slišala od drugih študentov v primerjavi z
drugimi študentskimi domovi na višjem nivoju, v veliko boljšem stanju. Sobe so le
dvoposteljne, s cimro(m) si deliš kopalnico in hladilnik, kuhinjo pa si deliš s celotnim
nadstropjem. Kuhinjske pripomočke moraš imeti svoje. Prvo nadstropje je rezervirano za

Erasmovce, v drugem pa smo bili pomešani s poljskimi študenti. Center mesta se nahaja
približno pol ure stran z avtobusom, glavna stavba fakultete 15 minut stran peš. Avtobusna
postaja je le nekaj metrov stran od študenta. Za študentski dom za 5 mesecev je bilo potrebno
plačati okoli 650 evrov z depozitom, za avtobusno in tram karto pa le približno 50 evrov za 5
mesecev. V trgovinah je hrana v primerjavi s Slovenijo večinoma cenejša, cene oblačil in
čevljev pa so enake. Cene v restavracijah se razlikujejo, vsekakor se najdejo restavracije z
zelo poceni a vendar kvalitetnimi obroki. Veliko študentov je odhajalo na obed v bližnji
študentski dom Piast, kjer si odštel približno 3 evre za juho in glavno jed. Mesečno sem
porabila približno 150 evrov, pa se nisem ˝šparala˝.
KRAKOW
Krakow je po mojem mnenju zagotovo eno najlepših mest. Všeč mi je vzdušje, izbor kavarn,
restavracij, barov, ljudje so prijazni. Možnosti za druženje z domačimi in tujimi študenti je
nedvomno veliko. Izvajajo se številni dogodki za tuje študente, da komunicirajo med seboj,
ter spoznavajo druge kulture, prav tako za učenje poljščine (te dogodke sem našla kar na fb
strani). Prav tako je nočno življenje zelo živahno, in super priložnost za spoznanstva.
Avtobusne in tram-povezave so zelo dobre. Sama sem obiskovala tudi fitnes (Cityfit - 5 min
stran od študentskega doma), kjer sem predvsem na skupinskih vadbah spoznala nekaj
domačinov. Morda še kot zanimivost, Slovencev in Balkancev tam niti ni veliko (z izjemo
novega leta), prevladujejo Turki in Španci, pa tudi Čehi in Slovaki.
Krakow oziroma Poljska na splošno je odlična destinacija za študente, ki si želijo poceni a
dobre zabave. Da, 0,5 l piva ponekod stane le 1 eur. Prav tako se Poljska nahaja v osrčju
Evrope in je zato super začetna lokacija za nadaljnja potovanja (letalske karte so noro poceni).
Na Poljskem priporočam še ogled Ausschwitza, ki je must see, in pa obisk mest Gdansk ter
Katowice. Kakorkoli, čeprav je Poljska poceni vseeno našparaj nekaj dodatnega denarja.
Ali dovolite objavo elektronskega naslova (za druge študente, ki bi jih zanimalo več
praktičnih podrobnosti)?« DA.

