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Erasmus+ poročilo: Gdańsk, Poljska 
Moja Erasmus izkušnja se je pričela 3.2, ko sem se z starši odpravila z avtom proti Gdańsk, 
vožnja je trajala 15 ur. Ko smo prispeli v Gdańsk sem že naslednji dan lahko prevzela sobo 
v študentskem domu.


Iskanje sobe je bilo zelo olajšano iz strani akademije,saj so mi sami ponudili, če želim živeti 
v njihovem študentskem domu. Soba je bila zelo prostorna, imela je novo pohištvo in svojo 
kopalnico, na hodniku pa kuhinjo, ki smo si jo delili. 
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Gdańsk, Oliwa                                                   Dogodivščine v Varšavi                                           Poziranje z kipom na ESN izletu v Toruń                


Piknik z barvami                                              Izlet v Łebo                                                               Dogodivščine v Varšavi


Prvi dan smo imeli spoznavno predavanje preko Zooma, kjer smo se vsi erasmusi na 
akademiji na hitro pogovorili in seznanili drug z drugim. Moram priznati, da vse ljudi, ki sem 
jih spoznala na izmenjavi so bili prijazni, zgovorni, zabavni, ambiciozni itd. 


Erasmus kordinatorji na akademiji so zelo zanesljivi, vedno pomagajo in odgovorijo na vsa 
vprašanja, ki jim zastaviš. 


Stvar na katero moram opozoriti je, da so vsi Erasmus predmeti (torej predmeti, ki so v 
angleščini) namenjeni za smer grafika ali multimedija. Jaz sem imela 3 predmete v poljščini 
s katerimi sem imela tudi nekaj težav, saj nisem prejela vseh informacij če nisem zahtevala 
za njih. Še vedno če bi izbirala še enkrat bi izbrala iste predmete kot sem, saj so me naučili 
veliko novega. 


Domačini niso govorili angleško, ampak osnove poljščine se da zelo hitro naučiti, zato 
osebno nisem imela nobenih težav z jezikom. Na koncu izmenjave sem tudi razumela jezik 
vse več in več


Toplo predlagam, da spremljaš ESN prireditve in izlete, saj imajo veliko zanimivih stvari in 
preko te organizacije sem spoznala tudi največ ljudi. 


Če si na meji z odločitvijo, ti lahko povem da so to bili najbolši meseci, ki sem jih doživela 
do sedaj, kljub COVID-19 sem spoznala ljudi, ki verjamem da bomo v kontaktu še leta in 
leta. To poletje imam že splanirano potovanje po celi evropi da se lahko vsi obiščemo. 


Če imaš vprašanja mi lahko pišeš na navedene kontakte. Z veseljem pomagam.
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