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Za možnost študija v tujini preko Erasmus+ programa sem izvedel že v prvem letniku in
vse od takrat sem razmišljal o koristenju le te. Odločil sem se, da izberem Poljsko akademijo, saj sem pregledal njihovo spletno stran in bil navdušen nad deli, ki so jih naredili
njihovi študenti. Prav tako me je prepričal njihov izbor predmetov, ki je širši kot na naši
fakulteti.
Že 2 meseca pred študijsko izmenjavo, me je na mailu kontaktirala študentka iz Poljske
akademije, ki mi jo je kot tutorja dodelila akademija. Pomagala mi je z iskanjem stanovanja, ki sva ga skupaj s sošolko, ki je izbrala enako akademijo, našla že mesec pred izmenjavo. Sicer ima akademija tudi svoj študentki dom, vendar je ponavadi že poln s Poljskimi
študenti.
Na Poljsko sem prispel par dni pred začetkom izmenjave, da sem si ogledal mesto in se
v miru naselil v stanovanje. Prvi dan na akademiji je bil 27. 9. 2020, malo pred začetkom
semestra. Tamkajšnji koordinatorji so nam bolj podrobno opisali program , razkazali vse tri
dele akademije in nas zbližali z Poljsko kulturo.
Z oktobrom se je začel semester in kot pogoj, da si si pridobil mesto pri predmetu si
moral biti prisoten na prvi uri, kjer si v primeru, da je bilo preveč študentov pokazal portfolio, profesor pa je ocenil koga bo obdržal. Na akademiji je veliko mladih profesorjev, ki
govorijo angleško se pa je našlo par starejših, pri katerih nisem mogel opravljati predmeta,
saj so govorili le poljsko. Te predmete sem kasneje zamenjal, zaradi širokega izbora zanimivih predmetov. Profesorji na akademiji so zelo prijazni, sprejmejo vsak nivo znanja in
poizkušajo iz študenta izvleči najboljše. Z študenti imajo prijateljski odnos, zato sem se
pri vseh predmetih počutil zelo sproščeno in posledično z veseljem hodil na akademijo.
V drugem semestru, kljub korona virus situaciji so bili profesorji zelo aktivni, že par dni
po začetku karantene smo nadaljevali predavanja online, ki so bila enako učinkovita kot
normalna.
Poljskega jezika prvih par tednov nisem razumel, razen nekaj podobnih besed, vendar sem
se hitro učil zaradi tečaja Poljščine, ki ga lahko obiskujejo Erasmus študenti na akademiji.
V poljskih trgovinah in restavracijah se je velikokrat zgodilo, da niso bili angleško govoreči,
zato je osnovno znanje poljščine zaželjeno za lažjo komunikacijo.
Nad Gdanskom sem bil navdušen ze prvi dan ko sem prispel. Ima bogato zgodovino,
prelepo arhitekturo, in svež morski zrak, saj se nahaja ob Baltskem morju. Mesto je sicer
zelo veliko, vendar ne prenasičeno. Umetnikom je zelo odprto, organiziranih je veliko
razstav in dogodkov posvečenih tej panogi. Zelo rad sem ustvarjal v tamkajšnih lokalih, v
katerih so bila velikokrat razstavljena dela študentov.
Izkušnja mi je dala veliko samozavesti glede dela v področju grafičnega oblikovanja,
mednarodno mrežo prijateljev, veliko količino novih znanj in ostalih kompetenc. Zelo sem
zadovoljen z izbiro, saj sem izmenjavo podaljšal in ostal celotno leto namesto le en semester.
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