ERASMUS V REGENSBURGU
Regensburg je lepo mesto, polno zanimivih znamenitosti. Prav tako ima veliko shopping
centrov, parkov za sprehajanje in je mesto mladih. Imajo festivale, veliko popivanja in zabav,
kar je značilno za Bayern.
Mesto je bolj majhno in fakulteta ni daleč od centra, prav tako pa tudi od študentskega
doma (odvisno, kje ga dobiš). Študentski dom je zelo urejen in te dajo lahko v svojo sobo ali v
apartma, odvisno, kaj si želiš. Jaz sem si izbrala svojo sobo imam tudi svojo kopalnico,
kuhinjo pa delim z ostalimi študenti. Cena sobe je 180 eur.
Kar se tiče fakultete in predmetov, je kar veliko drugačnosti od naše fakultete. Tukaj imajo
veliko praktičnih predmetov, ki si jih z malo sreče lahko tudi izbereš. Jezik tukaj ni problem.
Kajti organizirani so tečaji nemščine za Erasmus študente. Na teh tečajih še dodatno
spoznavaš veliko drugih študentov iz različnih krajev. Seveda je prioriteta, da jezik obvladaš,
vendar pa so na fakulteti zelo prijazni in ti pomagajo izbrati bolj praktične predmete, kjer ne
rabiš za začetek veliko nemščine. Na fakulteti imajo drugačen predmetnik, imajo okoli 12
modulov,vendar pa to ni kot pri nas. Tukaj se nam prilagajajo in lahko izbereš katere koli
predmete, neodvisno od modula, ki jih imajo oni.
Tutorji so zelo organizirani kot tudi vodstvo Erasmus izmenjave. Če se znajdeš v problemu, ti
z veseljem pomagajo. S tutorji organizirajo razne ekskurzije, kot so Salzburg, Munchen,
Nurnberg ... Prav tako organizirajo tudi spoznavne zabave oz. zabave, kjer predstavljaš svojo
državo. Vsak teden imamo srečanje v eni učilnici, ki je samo za Erasmus študente, kjer se
družimo in zabavamo ob kavi. Kar se tiče štipendije, mislim da bi vsak lahko prišel čez mesec
s 450 evri. Jaz si zraven tudi prišparam.
Zelo vam priporočam, da si izberete Regensburg za izmenjavo in verjamem, da vam ne bo
žal. Spoznati toliko ljudi in toliko različnih kultur, neprecenljivo!
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