
Poročilo ob koncu študijske izmenjave Erasmus 

Kraj: Split, University of Split, Hrvaška 

Trajanje: marec – julij 2020 

Študijska izmenjava 

 

Kot avanturistična oseba, ki obožuje potovanja in raziskovanje novih krajev sem se letos 

odločila semester preživeti kot udeleženka programa Erasmus. Odločila sem se za 

Univerzo v Splitu, ker je ponujala zanimive predmete, ki so se skladali s študijskim 

programom na domači Fakulteti za dizajn v Trzinu. Želela sem spremembe okolja, 

vseeno pa nisem hotela, da bi to prišlo na račun moje izobrazbe.  

Splita pa nisem izbrala zgolj samo zaradi predmetov in univerze, ampak tudi zaradi 

lokacije. Želela sem sproščeno mesto, ne preveliko in ogromno sonca. Otoki, plaže in 

morje so bili le še pika na i pri odločitvi. 

Žal pa se je tekom semestra odvijala globalna pandemija Korona virusa, ki nam je 

izmenjavo nekoliko okrnila. Vsa predavanja so potekala preko interneta in gibanje na 

prostem je bilo omejeno. Vseeno pa to ni spremenilo mojega mnenja, da je Erasmus 

študijska izmenjava ena najboljših stvari, ki bi jo moral doživeti vsak študent. Toliko novih 

poznanstev, prijateljstev in dogodivščin v tako kratkem času težko pridobiš kako 

drugače. Je edinstvena izkušnja, ki povezuje ljudi iz različnih okolij in ti da ogromno 

nazaj. 

Po koncu karantene, ko smo ponovno lahko odšli ven se je moj Erasmus začel »zares«. Z 

novimi prijatelji smo obiskali Dubrovnik, ki je bil verjetno prvič in zadnjič popolnoma 

prazen turistov, obiskali smo otoke in bližnje kraje. 

Erasmus izmenjavo bi priporočala vsakemu študentu, saj je izkušnja nezamenljiva in mi 

bo ostala v spominu do konca življenja. 

 

9.8.2020, Ana Jurejevčič 



                       

Pogled iz parka Marjan nad Splitom      Majica UNIST              Jaz v Šibeniku (m–arec)                             Prazna Riva 

 

                                 

Projekt na fakulteti »Karantena«                Velika noč s cimri                  Prvi skok v vodo (23.4.)        Otvoritev kavarn 

 

                    

Prvi izlet – prazen Dubrovnik                                     Izlet na Vis (Stiniva bay)                              Ulice Korčule 

 

                   

Ponovno odprt stolp v Splitu       Zadnja večerja – pogled na Split in sončni zahod 


