
POROČILO 

Pred približno enim letom sem se odločil, da grem na študijsko izmenjavo. Za to sem se odločil predvsem, 

ker sem iskal nek nov izziv. Za možnost izmenjave sem izvedel ob predstavitvi enega izmed študentov, ki 

je predstavljal svojo izkušnjo na seminarju. Nato sem se odločil, da lahko storim jaz enako kot on, na koncu 

predstavitve se je predstavila še gospa Andrejka Mevc, ki je pozvala vse prisotne, naj se udeležijo 

izmenjave. Na spletni strani VŠVO sem si sprva prebral vse o mednarodni izmenjavi, kateri študenti so bili 

kje ter kakšne izkušnje so imeli. Na koncu proučevanja sem se odločil za izbiro študija na fakulteti 

Høgskolen i Hedmark, campus Hamar. Odšel sem h gospe Andrejki Mevc v mednarodno pisarno ter si 

pridobil vse dodatne informacije, izpolnil sem prijavnico ter počakal na odgovor institucij. Po nekaj tednih 

sem dobil odgovor, da je bila prošnja za izmenjavo odobrena. Nato sem odšel v mednarodno pisarno ter 

pridobil vse potreben obrazce. Na spletni strani  Høgskolen i Hedmark, campus Hamar sem si poiskal 

predmetnik ter si izbral dva predmeta v skupni vrednosti 15 kreditnih točk. Ko sem imel vse obrazce 

izpolnjene, sem jih po elektronski pošti poslal v mednarodno pisarno na gostujoči fakulteti, iz njihove strani 

sem dobil še nekaj dodatnih informacij o sami fakulteti, študentskem življenju v Hamarju ter možnosti za 

nastanitev. Ko so bili vsi obrazci potrjeni iz obeh fakultet, sem si pričel organizirati nastanitev ter transport 

do Hamarja. Preko spletne strani SIH sem si najel študentsko sobo ter sklenil pogodbo, preko spleta sem 

si kupil tudi povratno letalsko vozovnico Dunaj- Oslo ter preko podjetja GoOpti organiziral transport iz kraja 

vstopa do Dunaja ter nazaj. Organiziral sem si tudi dodatno zdravniško zavarovanje, za vsak slučaj.  Z 

podjetjem GoOpti sem odpotoval nekaj ur pred letom. Pot je potekala brez problemov in bili smo točni, ko 

sem prispel na letališče sem poiskal informacije, kjer so mi povedal, kam se moram napotiti. Odšel se do 

checkin, kjer so mi stehtali in označili prtljago. Nato so me napotili do terminala,  pred tem sem odšel skozi 

varnosti pregled. Ko sem prispel do svojega terminala, sem počakal približno 45 min ter pričelo se je 

vkrcavanje na letalo. Z avtobusom so nas pripeljali do letala, ko so bili vsi potniki vkrcani, so se zaprla vrata 

in 5 minut zatem smo že bili v zraku. Letalska vožnja je bila prijetna, potekala je brez težav. Po pristanku v 

Oslu sem počakal približno 10 min na prtljago ter se odpravil do avtomata za železniške vozovnice. Kupil 

sem si karto od Osla do Hamarja, pot z vlakom je traja približno eno uro. Železnica se vije ob jezeru Mjøsa, 

ki je največje jezero na Norveškem. Ko sem prispel v Hamar, me je tam že nestrpno čakala Sara Marazuela, 

delovala je kot buddie. S Saro sva vzela taksi ter se odpeljala do študentskega doma. Ko sva prispela, mi je 

priskrbela ključe in odpravil sem se v sobo, kjer me je čakala nova posteljnina ter nekaj osnovnih potrebščin 

za kuhinjo. Ker sem prispel ravno na petek, sem hitro razpakiral ter se odpravil s Saro v trgovino po nekaj 

osnovnih potrebščin. V soboto zvečer smo imeli majhno zabavo, na kateri smo se spoznali vsi 

internacionalni študentje v domu. Dan za tem sem odšel raziskovat mesto Hamar in okolico. S fakultete 

sem dobil mail, v katerem mi je bilo razloženo, kdaj so informativni dnevi. V torek sem odšel na informativni 

dan, kjer so nam vse razložili ter pokazali celotno fakulteto. Dobil sem tudi urnik, svojo številko in geslo za 

dostopanje do digitalnega gradiva šole. Ko so se pričela predavanja, so nam na uvodni uri razložili vse kar 

moramo vedeti o predmetu ter kako ga opraviti. Predavanja so bila zelo zanimiva in nazorna, dobil sem 

dosti gradiva, iz katerega sem se lahko učil. Profesorji so nam predlagali katere knjige ali članke naj si 

preberemo, če želimo utrditi znanje ter razširiti svoje razmišljanje o temi. Marca smo se študenti 

organizirali in odšli na Sjusjøen winter challenge, to so bile razne zimske igre, pri katerih smo zbirali točke. 

Ko so se pričele laboratorijske vaje,  smo sprva dobili gradivo, ki smo ga morali sami predelati pred 

eksperimentom ter narisati diagram poteka. Eksperimenti so bili zelo dobro razloženi, na vsakem koraku 

sem lahko postavil kakršnokoli vprašanje. Po vsaki izvedeni vaji je bilo potrebno napisati poročilo, ki je bilo 

sestavljeno iz teoretičnega dela, opisa uporabljenih metod in rezultatov z diskusijo. Vsak teden sem moral 

napisati eno poročilo, včasih pa smo dobili več časa zaradi obsežnosti eksperimenta. Vsako nalogo je 



pregledala profesorica, naloge je bilo potrebno sproti popravljati in jih nato skupno oddati 14 dni pred 

izpitom. Izpiti so potekali pisno, imeli smo 4 ure časa, najprej smo pisali na list papirja, nato pa lepo prepisali 

odgovore na izpitno polo. Za izpit sem potreboval približno dve uri in pol do tri ter približno eno uro za 

prepisovanje. Med študijem sem opravljal tudi izpite iz domače fakultete v Sloveniji. Pred odhodom sem 

se dogovoril z večino profesorjev o načinu opravljanja. Profesorji so mi poslali njihove zahteve, naslov 

seminarske naloge in kaj moram preučiti za izpit. Izpiti so potekali ustno preko skypa ali pisno, pri 

organiziranju izpitov mi je bila v veliko pomoč gospa Andrejka Mevc ter gospa Milli Olsen, ki me je 

nadzorovala med izpiti. Opravil sem vse izpite brez kakršnih težav. Priporočam pa, da se vsak drži 

zastavljenih datumov ter dogovorov s profesorji, da ne pride do komplikacij z opravljanjem izpitov.   

Proti koncu meseca marca je fakulteta organizirala športni dan s pogostitvijo, odšli smo v bližino 

kraja Sjusjøen, kjer smo imeli organiziran tek na smučeh in druge aktivnosti na snegu. Organizacija in 

izvedba dneva je bila super. V mesecu aprilu so nam buddiji organizirali bowling, skupina zainteresiranih 

se je zbrala en večer v tednu in odšli smo na bowling, ki je trajal približno dve uri. Bilo je dosti 

internacionalnih študentov in še bolj smo se povezali. V mesecu maju smo odšli na počitniški oddih v gore, 

kjer smo imeli organizirano počitniško hišo, v kateri smo bili cel vikend. Imeli smo pogostitev ter manjšo 

zabavo, bilo je fantastično, saj smo imeli razgled nad celotno dolino. 

 Približno dva dneva pred 17. majem so nam buddiji organizirali kosilo s tradicionalno norveško 

hrano. Sam sem  jim pomagal pri organiziranju prostora, hrana je bila zelo dobra in vsekakor je bila to neka 

nova izkušnja.  17. maja je na Norveškem državni praznik imenovan Syttende mai, ki se praznuje s 

paradami, na glavnem trgu v mestu postavijo oder. Zjutraj ob 9. uri nam je študentska organizacija 

organizirala tradicionalno norveško pojedino. Po pogostitvi smo se odpravili na parado, ki je potekala po 

ulicah mesta Hamar ter se udeležili slavnosti na glavnem trgu.  


