
Istanbul, 30. 3. 2016 

Erasmus+ priložnosti zame 
  

Moja Erasmus pot se je pričela 2012, ko sem se, takrat še absolventka medijskih komunikacij, 

odpravila na Erasmus izmenjavo na Portugalsko, natančneje na otok Madeira, v mestece 

Funchal. Študijska izmenjava v času absolventa je precej 'praktična', saj je obremenjevanje z 

iskanjem nadomestnih predmetov odveč (prosta izbira predmetov) in imaš tako eno veliko skrb 

manj.  

Madeira Izkušnja je bila izredno prijetna ter zanimiva, ampak prekratka (le 5 mesecev), zato 

sem ob koncu želela več. Kakorkoli, za podaljšanje izmenjave se takrat nisem odločila, ker mi je 

bilo jasno, da moja diploma-v-nastajanju v prelepem obmorskem Funchalu še hitro ne bo 

končana.  

Erasmus večini študentov predstavlja prvi korak na poti k samostojnotsi: za obdobje izmenjave 

postaneš sam svoj gospodar ter občutiš vse prednosti (ter nekatere slabosti) osebne 

neodvisnosti. Če dodamo še malenkost da živiš v novem in neznanem, ter zato zanimivejšem 

okolju, vrnitev v rutino zveni precej slabo.  

 

Dokaz, da je pisanje diplomske naloge na idilični Madeiri (skoraj!) misija nemogoče  

Po končani prvi stopnji študija in (doma) napisani diplomi sem se vpisala na magisterij medijskih 

komunikacij, odločena, da (med drugim) izpolnim svojo željo in žejo po več študijskih izmenjav, 

več dogodivščin, več potovanj.  

  



Ali mi je uspelo?  

Seveda! Trenutno se nahajam v Istanbulu, kjer delam v mednarodnem centru na 

Istanbul Bilgi University, eni večjih mednarodnih Turških univerz. A vrnimo se en korak nazaj... 

Kako sem sploh pristala tukaj? Za prakso v Turčiji sem se odločila pa tem, ko sem dva semestra 

preživela tukaj kot Erasmus študentka. 

 

Prva sobota v Istanbulu – dejansko se po več kot letu in pol še vedno zdi kot včeraj...   

Če se na hitro vrnem še kako leto in pol nazaj, ko sem v Istanbul prišla kot Erasmus študentka: 

Selitev iz prelepega, umirjenega in čistega Maribora, polnega narave in miru, v Istanbul, mesto 

s skoraj dvajset (20.000.000!) milijoni prebivalcev, kamor se zlivajo narodi celega sveta in 

premore neizmerno mešanico kultur ter neznosno gnečo na cestah in ulicah zahteva nekaj 

malega poguma in v začetku povroči precej neprijetnosti ... Priznati moram, da mi je bilo v 

začetku precej težko, ob kulturnem šoku in vseh birokratskih zahtevah ki jih ima Turčija za 

tujce sem po svojem petem obisku urada za tujce postala precej nepotrpežljiva in imela 

Turčije počasi dovolj... Hkrati pa si povratka domov še nikakor nisem predstavljala, saj me ta 

dežela s svojo raznolikostjo vedno znova preseneti, kakor tudi očara.  

Moj izkupiček lani, junija 2015: pet dodatnih predmetov, kateri mi bodo upoštevani ob 

magisteriju, velik napredek pri jezikovnih sposobnostih, nešteto novih prijateljstev, kulturno 

bogatstvo in nepozabna izkušnja in doživetje Istanbula ter Turčije.  

Po vsem tem sem poletje 2015 preživela doma v iskanju prakse v Istanbulu, katero trenutno 

opravljam in bom zaključila maja letos. 

Seveda sem delno že v načrtovanju naslednjega koraka, kam, še ne vem natančno. Kamorkoli 

me ponesejo nove priložnosti in iykušnje katere sem nabrala doslej. 

Če bi se odločala še enkrat, bi vse svoje E+ izzive, kljub vsem oviram in težavam, vsekakor 

ponovila.  



In nasvet za vse, ki morda tiho kolebate ali iti v tujino ali ne: samo prvi korak je treba narediti, 

vse ostalo pride sproti.

 

Aleksandra Selinšek 


