VTISI IN KONTAKT ŠTUDENTKE PF UL, KI JE BILA V ZIMSKEM SEMESTRU 2016/17 NA IZMENJAVI NA
ECUPL:
Javljam se iz 25-milijonskega Šanghaja! Tukaj sem od začetka septembra, predavanja na fakulteti pa
so se začela proti koncu septembra. Shanghaj je najbolj mednarodno mesto na Kitajskem, kar
pomeni, da je za tujce najbolj ugodno za živeti. A v vsakem primeru govorimo o internacionalnosti za
kitajske standarde. Moj prvi vtis ob prihodu na Kitajsko je bil - GROZA. Res je šok, ne glede na to,
koliko si pripravljen na to, da greš na drugo stan sveta (beri: v drugi svet). Začetek zna biti zelo
depresiven, kar je pa samo logično. Kulturni šok mi je povzročilo dejstvo, da je toliko ljudi, pač gneča
vedno in povsod. Manjkalo je samo, da kak Kitajec skoči name iz garderobne omare 😁. Druge
moteče stvari so npr. nehigiena, hrup, onesnaženje, počasnost birokratskega sistema, dejstvo, da
nihče ne govori angleško (o moj bog!!). Zelo, zelo hitro pa se je vse obrnilo. Spoznala sem veliko ljudi
s celega sveta (dobesedno). Predavanja imamo skupaj s študenti II. stopnje, ki so večinoma iz Afrike
in Azije. Na izmenjavi nas je približno 30 študentov iz Evrope, Avstralije in ZDA. Zaenkrat predmeti
niso zahtevni, niti približno kot na Pravni v Ljubljani. Končne ocene bomo dobili na podlagi opravljene
prezentacije in esejev. Fakulteta ponuja tudi tečaj kitajščine in sicer na različnih nivojih. Lahko se
udeležiš kateregakoli hočeš, kar je odlično. Na splošno Kitajci so zelo prijazni do tujcev, z izjemo, da si
ogledujejo tujce, ker smo jim različni (drugačni). Impresivno je tudi to, kako ogromna masa ljudi živi
na kupu, a vse nekako funkcionira. Imajo zelo dobro urejen javni prevoz in infrastrukturo. Taksi in
hrana sta poceni. Hrana nima nič skupnega s tisto, ki jo dobimo v kitajskih restavracijah v Evropi. Na
začetku sem se počutila, kot da jem rože 😁. Nočno življenje je tudi zelo zanimivo in nenavadno. Tole
sporočilo vam pišem medtem ko se pripravljam za pot na Yellow Mountain, kar je ena od najbolj
znanih turističnih destinacij. Za novo leto planiram obiskati Peking, čez vikende pa obiskujemo mesta,
ki so blizu Šanghaja (beri 2-6 ur z bullet vlakom 😁). Kitajska je ena velika dogodivščina in zelo toplo
priporočam vsakemu, da preživi nekaj časa tukaj. Res ti spremeni življenje, ker se naučiš ne gledati na
stvari tako ozko. Ne morem biti bolj srečna, da sem se odločila na ta korak.
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