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POLETNEM SEMESTRU 2015/16 OPRAVLJALA IZMENJAVO NA  

UNIVERZI CUPL V PEKINGU 
 

Zainteresiranim povejte, da bodo bivalne razmere res skromne, še najbolj podobne kakšni šoli 

v naravi kot smo jih imeli :), ampak da čas tam res hitro mineva in da bodo kmalu odkrili tudi 

veliko načinov, kako izboljšati svoje bivanje v študentskem domu. Ta študentski dom je bil 

vsekakor najboljša možnost - zaradi bližine in cene. Sicer se najemnine stanovanj gibljejo 

okrog 700 eur na mesec, da pa se najeti kakšne sobe, vendar to vzame veliko časa in truda, ki 

ga je za tako kratek čas kot je en semester, škoda.  

 

Povejte jim, da lahko od te izmenjave odnesejo zelo veliko - več kot od izmenjav po Evropi. 

Kulturni šok je velik, potrebne je veliko iznajdljivosti in prilagodljivosti, se pa zato odpre en 

cel nov svet, o katerem se pri nas nič kaj veliko ne govori in ki nas na nekaterih področjih po 

razvoju že močno prehiteva. 

 

Zanimivo je tudi pravo, ki je tam nemalokrat zelo fleksibilno in novo. Zanimivi so predmeti iz 

primerjalnega prava, saj kot evropski študenti premalokrat slišimo, kako nas vidijo drugi, a 

vendar je ta retrospektiva zelo pomembna in omogoči, da študenti sami razvijemo svoj 

kritični pogled na naše ureditve.   

 

Kitajska je pisana, zabavna, zanimiva in res ogromna država. Čas tam se predvsem splača 

izkoristiti za potovanja okrog. Potovati po Kitajski ni težko, povsod vozijo hitri vlaki, ki so 

zelo udobni in moderni; hoteli in hostli so na nivoju naših ali boljši; ni zelo drago, čeprav tudi 

ni zelo poceni; hrana pa je v vsaki provinci popolnoma drugačna in zelo okusna.  

Torej, resnično upam, da se bodo mnogi navdušili nad to izmenjavo. Sama sem še vedno 

prepričana, da je bila izmenjava zelo dobra odločitev in če bi bilo možno, bi jo vsekakor 

ponovila in podaljšala. 

 

Za več info pišite na: vasiljka.smitek@gmail.com 

…………………………………………………………………………………………………... 

Interesentom bi predvsem sporočil, da se splača izmenjava v Peking, ker ti nudi več opcij kot 

izmenjave v evropske države.  

 Če želiš študirati, te tam učijo zelo dobri profesorji, ki imajo nekoliko drugačen način 

dela in lahko se učiš snov, ki se jo pri nas ne moreš, pa tudi knjižnica je precej dobro 

založena.  

 Če želiš delati, je to super priložnost, ker je delovno vizo težko dobiti, če pa prideš na 

Kitajsko s študijsko vizo, pa je precej lahko najti delo.  

 Če želiš potovati, je Kitajska približno tako velika kot celotna Evropa in nudi ogromno 

edinstvenih izkušenj.  

 Če se želiš zabavati, imata Peking in Šanghaj ogromno boljših možnosti kot večina 

evropskih mest.  

 Če pa želiš nove osebnostne izkušnje, je pa Kitajska nek precej precej drugačen svet, 

ki te porine iz tvojega "comfort zone" in je življenje sicer izziv, ampak zelo 

zadovoljivo. 

Za več info pišite na: mare.huskic@gmail.com  
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