Poročilo o Erasmus izmenjavi na Irskem – v Maynoothu (2013/2014)
Nekaj o šoli:
Vsi, ki se odločate, da bi odšli na Irsko, vam bom malce opisala, kako je potekalo moje
življenje tam, da si boste lažje predstavljali. Najprej bom začela s šolo. V svoji glavi jo vedno
primerjam z našo šolo. Naša šola je zelo majhna in preprosta, šola na Irskem je tako velika, da
sem prvi mesec iskala, v kateri zgradbi imam katero predavanje. Predmete si lahko sami
izberemo, vendar je izbira zelo omejena. Predmeti so zelo zanimivi in raznovrstni. Število
kreditnih točk je lahko ali 2,5 ali 5. Veliko predmetov je mogoče narediti z eseji ali pa z eseji
in izpiti. Dela za predmete je veliko več kot v Sloveniji, prav tako je znanje veliko bolj
obsežno in potrebna je splošna razgledanost in poznavanje irskega sistema ter jezika.
Izmenjavo na Irskem sem si izbrala predvsem zaradi akademskih dosežkov. Strogo rečeno
sem se na Irskem v enem letu naučila več kot v Sloveniji v dveh letih. Kar pa se tiče
profesorjev, jim ni para. Ko rečem, da je nekdo človek in profesor, so to profesorji na Irskem.
Toliko razumevanja in podpore, da si tega preprosto ne morete predstavljati. Predmet narediš,
če dobiš 40 ali več procentov. Največ pa lahko dobiš 70 %. Kar je ocena prvega reda. Več od
tega skorajda ni možno dobiti.
Nekaj o bivanju:
Glede bivanja imate veliko možnosti. Lahko ste sprejeti v študenta, vendar ne imejte preveč
upanja. Ker jih sprejmejo zelo malo. Zato se je dobro priključiti Facebook strani Erasmus za
tekoče leto pa morda skopaj poiskati kakšno stanovanje na internetni strani
http://www.daft.ie/. Prav tako je tudi možno živeti z irsko družino. Tudi sama sem živela z njo
in morem priznati, da sem doživela največ irske kulture, kar je bilo možno. Te izkušnje ne bi
menjala. Za sobo sem plačevala 300 €, cene pa se gibljejo od 260 € za dvoposteljno sobo pa
tudi do 600 €, zato bodite zelo hitri, ker drugače boste morali živeti dlje od Maynootha,
mesečna karta za avtobus pa je 108 €. Stroški bivanja se gibljejo od 200-400 €, odvisno od
tega, koliko denarja in stvari potrebujete za svoje preživetje. Sama sem povprečno s potovanji
porabila 200-300 €, pa morem priznati, da sem bila zelo skromna. Naj samo omenim, da je
pivo 5-6 € (for pint - za pol litra). Stroški hrane so nekje tako kot pri nas, oblačila pa so veliko
cenejša. Veliko je second hand shopov, v katerih lahko kupiš oblačila od 1-3 €, s tem pa še
pomagaš ogroženim družinam. Cena avtobusa je okrog 3 € v eno smer, iz Dublina pa morate
vzeti avtobus št. 66 ali 67.

Nekaj o nočnem življenju:
Vsak povprečni Evropejec doživi kulturni šok, ko izve, da so pubi odprti samo do 1.00-2.00, v
Dublinu morda do 3.00, in da je zelo malo barov v mestu, v katerem sem študirala. V Dublin
pa je možno iti samo med vikendom, ker avtobusi ne vozijo med tednom. V Dublinu so
možnosti neomejene, v Maynoothu pa so majhne. Večinoma se posluša rock ali pa kakšen
jazz, nekaj je tudi moderne glasbe, vendar na drugem plesišču. Na Irskem mi je najbolj všeč,
da je veliko glasbe v živo. Prav tako najdeš tudi pube s pristno irsko glasbo, ki je zelo
magična. Vstopnine za nočne klube se gibljejo od 3 € pa tudi do 20 €, odvisno od dogodka.
Zadnja misel:
Ko sem prišla na Irsk, sem bila čisto izgubljena, večinoma je deževalo in nisem imela kaj za
početi, glede na to, da moreš iti čisto sam. Ko pa spoznaš veliko ljudi in različne kulture,
spoznaš, kako majhen in omejen je naš svet in da moreš nujno v tujino, če želiš vsaj malo
prestopiti varnostne okvire. Svoje izkušnje ne bi nikoli zamenjala za nobeno, toliko znanja,
kot sem ga dobila na Irskem, predvsem spoznanj, ne verjamem, da bi dobila kje drugje.
Vsakič ko pa imate slab dan, pa je narava na Irskem tako čudovita, da zasenči vsako sled
grenkobe.
Vso srečo, če pa potrebujete še kakšne informacije o izmenjavi, mi pišite na
nastja.malek@gmail.com, z veseljem bom odšla tudi na kakšen čajček.
Lep pozdrav.

