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Svojo Erasmus študijsko izmenjavo sem se odločila opravljati v tretjem največjem 
španskem mestu, Valencii. Žal je leto 2020 zaznamovala pandemija virusa COVID 19, 
zato se je moja izkušnja Erasmus izmenjave kanček razlikovala od ostalih, vendar zato ni 
bila nič manj prijetna, le malo manj žurerska. 
Ker do zadnjega trenutka nisem bila prepričana, če bo izvajanje izmenjave sploh mogoče, 
sem do zadnjega odlašala z najemom stanovanja. Svojega sem našla preko portala 
Spotahome, vendar bi novim Erasmusovcem raje predlagala spletno stran Idealista, ki za 
razliko od Spotahome ne zaračunava provizije, poleg tega pa se tam najdejo oglasi, ki jih 
objavljajo študentje oz. tvoji potencialni novi cimri/cimre, tako da lahko takoj začutiš 
vzdušje, ki ga nosi stanovanje. Poleg Idealiste bi predlagala tudi Erasmus Facebook 
skupine kjer najdeš vse od stanovanj, koles pa do Whatsapp Erasmus skupine, preko 
katere lahko spoznaš mnogo novih ljudi in izveš za organizirane dogodke ter zabave, ki se  
dogajajo v mestu. 
Sama fakulteta me je prijetno presenetila, še posebej sproščen in prilagodljiv pristop h 
komuniciranju med profesorji in študenti. Odnosi so zelo sproščeni, študenti in profesorji 
se obojestransko tikajo, profesorji so ti na voljo ob katerikoli uri v dnevu, zelo odzivni z 
odgovarjanjem na elektronsko pošto in vsesplošno pomočjo. Po mojih izkušnjah, jih 
večina ne govori dobro angleško, nekateri popolnoma nič, nekateri razumejo, vendar pa 
so vsi pripravljeni vložiti nekaj več časa, da ti obrazložijo stvari na tak ali drugačen način. 
Jaz sem pred prihodom imela nekaj predznanja španščine, vendar mi je bilo ne glede na to 
veliko lažje komunicirati preko elektronske pošte, kjer sem si lahko vzela čas in pozorno 
izbrala svoje besede ali pa goljufala s spletnim prevajalnikom. Poleg tega pa šola pred 
začetkom semestra nudi 14 dnevni intenzivni pripravljalni tečaj španščine, s katerim 
dobiš osnove za razumevanje predavanj. Kljub temu pa je priporočljivo, da Erasmus 
študenje izberejo predmete, ki so bolj praktični kot teoretski. Na srečo so se, kljub 
restrikcijam zaradi pandemije, praktični predmeti še vedno izvajali v živo, tako da sem 
poleg dveh teoretskih (ki sta bila online) - uvoda v različne programe (Indesign, 
Photoshop, Sketchup, AutoCAD) in 3D modeliranja v Rhinu, izbrala še tri bolj praktične 
pedmete - otroško ilustracijo, inštalacijsko arhitekturo in pa sitotisk, ki mi je tako prirastel 
k srcu, da ga nameravam tudi v Sloveniji in ga toplo priporočam vsem, ki bi radi 
eksperimentirali z grafičnim oblikovanjem, kompozicijo in pa samim procesom tiskanja. 
Nosilec predmeta je izredno kul tip, ki je sicer malo dramatične narave vendar izredno 
srčen, pripravljen pomagati in predvsem kreativen in navdihujoč. 
Za lokacijo svoje izmenjave sem se odločala med zelo različnimi mesti, vendar sta na 
koncu cenovna ugodnost in pa topla zima prevagala pluse ostalih lokacij, zato sem se 
odločila za sončno Španijo. 
Kljub pandemiji, smo imeli to srečo, da so bile omejitve zbiranja na začetku semestra še 
precej sproščene, predvsem v primerjavi s situacijo v Sloveniji, smo v Valencii živeli kot 
v raju in se tako v prvih mesecih lahko družili na veliko (za nove razmere). Šele pred 
božičnimi prazniki so se omejitve precej zaostrile, vendar sreča v nesreči je ta, da si do 



takrat imel priložnost spoznati že obilico novih ljudi in ustvariti nove naveze. Čeprav do 
zadnjega trenutka pred odhodom v Španijo nisem bila prepričana ali naj izmenjavo sploh 
izvedem ali ne, sem neizmerno hvaležna, da sem kljub nesigurnosti odšla v Valencijo in 
doživela krasno izkušnjo, ki bi jo priporočila vsakemu. 
Na kakršna koli vprašanja bom z veseljem odgovorila, lahko me kontaktirate preko 
Facebooka ali pa elektronskega naslova: mesarickaja@yahoo.com  
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Delavnica za sitotisk ter Plaza de la Reina


