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Za to izmenjavo sem se odločila ker sta se mi mesto
Gdansk in akademija ASP zdela zelo zanimiva ter zato
ker Poljske do sedaj še nisem obiskala. Planiranje in
odhod na Poljsko sta bila sprva nekoliko stresna, še
posebej zaradi Covid situacije. Potovala sem sama
in sicer z avtobusom, zato sem bila rahlo nesigurna,
ampak po namestitvi v stanovanje in prvem sprehodu
skozi mesto sem se počutila veliko bolje. Prav tako je bil
moj prvi vtis na akademijo in ostale erazmus študente
zelo prijeten. Akademijo sestavljajo tri stavbe z veliko
prostora za različne študije. Notranjost in zunanjost
stavb me je zelo presenetil, saj so včasih zgledale
kot muzeji. To leto se je erazmusa na ASP udeležilo

ampak tudi takrat so nam bili profesorji v veliko pomoč
in nam nudili dovolj časa in pozornosti za izboljšave.
Na splošno sem z svojo izkušnjo zelo zadovoljna. Kljub
temu da sem bila prvič tako dolgo sama od doma,
še posebej v tuji državi, kjer ne znam jezika, ter med
pandemijo, sem od te izkušnje veliko odnesla; od novih
prijateljev, drugačnih kultur in navad, znanja, kot tudi
malo več samozavesti in zaupanja vase. Tako izkušnjo
bi z veseljem ponovila in priporočila vsakemu, ki ga to
zanima.
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20 študentov. Med sabo smo se zelo dobro razumeli
in kljub covid situaciji in omejitvam smo veliko časa
preživeli skupaj, na izletih, in po mestu, kadar to ni bilo
možno na akademiji.
Pouk na akademiji je bil zaradi omejitev hibriden: online
in v živo, ampak ker so se profesorji večinoma zelo
trudili, in nam nudili dovolj pomoči me to ni toliko motilo.
Nekaj predmetov sem še vedno lahko opravljala na
akademiji. Z odnosom profesorjev sem zelo zadovoljna,
saj so bili do nas zelo prijazni in se nam dobro prilagajali,
saj smo prihajali iz različnih fakultet z različnim znanjem.
Vsakega od nas so obravnavali individualno, glede na
naše predznanje. Pouk je potekal večinoma v angleščini,
poleg tega pa smo imeli tudi predmet poljskega jezika.
Na akademiji sem obiskovala smer Artistic Graphic, saj
je bila najbližje moji smeri z predmeti kot so ilustracija,
tipografija, book design, digital design techniques.
Najbolj všeč mi je bil predmet artistic graphic, kjer smo
izvajali tehnike kot so intaglio print in litografija, kar do
sedaj še nisem imela priložnosti poskusiti. Na splošno
smo se pri premetih zelo zabavali in naučili veliko
novega od profesorjev kot tudi med sabo. Nekoliko bolj
stresno je bilo obdobje pred in med izpitnim obdobjem,
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