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Erasmus izmenjava na Lillebælt Academy – Danska 

 

Pozdravljeni, bralci in bralke! 

 

Sem Luka Košir, študent Višje prometne šole Maribor. O študentski izmenjavi sem razmišljal že 

dalj časa, bolj odločen pa sem postal po dodatnih informacijah iz šole in od študentov, ki so 

izmenjavo že izkusili. Sprva sem se odločil za Litvo in to predvsem zaradi finančno ugodnejše 

destinacije in boljše povezljivosti predmetov. Vendar sem se proti koncu roka za prijavo vse bolj 

nagibal k Danski. Glavna motivacija za Dansko je bila predvsem visok gospodarski in socialni 

standard in s tem po mojem mnenju boljše možnosti za kasnejšo zaposlitev. Sama odločitev je 

padla nekako na način “Grem, pa kar bo, bo.” Kmalu so bili vspostavljeni kontakti s šolo in začelo 

se je urejanje papirologije. Za stanovanje je poskrbela šola, izpolniti sem moral le prijavo in plačati 

varščino. Do odhoda sem dobil kar nekaj opozoril, da je to zelo draga država, kar pa se je kasneje 

izkazalo za ne povsem resnično. 

 

Dan odhoda je prišel na četrtek, 14. avgust 2014. Letel sem z Adrio Airways do Kobenhavna, nato 

pa z vlakom do mesta Vejle na vzhodni obali celinskega dela Danske. Samo potovanje je minilo 

popolnoma brez težav. Prednost je bila tudi ta, da sem imel samo nahrbtnik in srednje velik 

kovček, kljub temu da grem za 6 mesecev. Vse vozovnice sem rezerviral vnaprej in samo letališče 

Kobenhaven ni zelo veliko. Tik pod terminalom, kamor prileti Adria, je železniška postaja, tako da 

se je tudi nadaljnje potovanje časovno izšlo kot načrtovano. Z vlakom je vožnja trajala nekje 2,5 

ure, kar sem večino časa prespal. Ob prihodu na postajo Vejle, sem poklical študentko iz Litve, ki 

tam študira, da mi je prinesla ključe in me tudi odpeljala do stanovanja, čeprav je blizu, saj je 

mesto majhno. 

 

Do začetka šole sem imel še nekaj dni, ki sem jih izkoristil za “vselitev”, ogled mesta, nakupovalne 

destinacije itd. Samo mestno jedro je majhno, mogoče primerljivo s Kamnikom, vendar se celotno 

mesto razteza po kar veliki površini z gozdovi in manjšimi griči. Mesto leži tudi ob fjordu, kar da 

zanimivo klimo. Med najbolj znane stavbe v mestu spade “Val” ob pristanišču in mlin na bližnjem 

“hribu”. Čeprav je mesto obdano z manjšimi hribi, je zelo težko najti dobro razgledno lokacijo. 

 

Pred začetkom predavanj sem se srečal s koordinatorko za mednarodne študente, ki me je 

seznanila z nekaterimi podrobnostmi in me odpeljala v predavalnico. Sledil je kratek pozdrav s 

študenti in vključitev v predavanja/vaje. 

Vsa predavanja potekajo v angleškem jeziku, ker je to razred za mednarodne študente. Poleg tega 

Danci najbolje govorijo angleško izmed neangleško govorečih narodov. V razredu so bili študentje 

iz Kitajske, Afrike in V. Evrope. Bila je tudi ena danska študentka, ker je želela poslušati predavanja 

v angleščini. Semester je razdeljen na dva dela in ob prehodu na 2. del se pišejo izpiti za predmete, 

ki se zaključijo, in kolokvij za tiste, ki se nadaljujejo. Predavanja so vseskozi potekala v 
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dopoldanskem času. Ura traja 45 min in po vsaki uri je 15 min odmora. Ob 12:00 pa je glavni, 

polurni odmor za kosilo. Na predavanjih je velik poudarek na različnih primerih iz življenja in 

reševanje le-teh. Večina izpitov je ustnih, s časom za pripravo. Za nekatere izpite se primer poda 

24 ur prej v spletno učilnico, za nekatere pa 20 min pred izpitom. Za dva povezana in 

najpomembnejša predmeta je potekal pisni izpit, ki je trajal 6 ur. Temeljil je na primeru, ki je 

dostopen 48 ur prej v spletni učilnici. Na ta način si lahko pripraviš, vse kar meniš, da bo v izpitu. 

Na dan izpita dobiš vprašanja, na katera odgovarjaš na način projektne naloge: reševanje 

praktičnih problemov z navezavo na teorijo. Med izpitom lahko uporabiš vso dostopno teorijo 

(knjige, internet, zapiske …) 

 

Novembra sem začel tudi s tečajem danščine in s tem izkoristil možnost, ki jo ponuja Danska, da 

vsem, ki so prišli delat ali študirat, omogoči brezplačni tečaj, če napreduješ. To traja 2 leti. Sam 

sem zaradi odhoda izkoristil slabe 3 mesece tečaja, ampak s tem osvojil osnove, s katerimi lahko 

gradim naprej. Najtežja pri danščini je izgovorjava, saj veliko črk ne izgovorijo ali pa jih spremenijo 

glede na lokacijo črk v besedi in predhodno ali naslednjo črko. Veliko je tudi samoglasnikov, ki so 

si med sabo po izgovorjavi podobni. 

 

Na tečaju sem spoznal tudi veliko ostalih študentov, predvsem iz V Evrope (Madžarske, Romunije, 

Poljske in Baltskih držav). S študenti, ki smo se spoznali, smo se tudi največ družili v prostem času 

(V Evropejci smo skupaj). Tako smo preživeli skupaj tudi božične in novoletne praznike. Na 

Danskem so ljubitelji piva, tako da imajo kar veliko izbire. Najbolj popularen je Carlsberg ali 

Tuborg. Tako smo imeli kar tradicionalno pivo v sredo zvečer po tečaju. Cena piva (0,33) v lokalu 

je 20 kr – 30 kr (2,7 € – 4 €). Se pa dobi tudi kakšne posebne ponudbe. Danska je draga pri 

storitvah in v klubih, restavracijah. Če hodiš v trgovino in kuhaš sam, te hrana stane nekje 30 % 

dražje kot v Sloveniji. S posebnimi ponudbami pa prideš tudi na enako ceno. 

 

Na začetku dolgih 6 mesecev je minilo zelo hitro – prehitro. Vendar sem se moral vrniti zaradi 

prakse in preostalih obveznosti v Sloveniji. Razpisanih praks je kar nekaj, vendar največ za 

študente, ki delajo univerzitetni program ali magisterij. Sam sem se prijavil na kar nekaj podjetij, 

ki niso imeli razpisanih praks in večina je tudi prijazno odgovorila, da tega žal ne načrtujejo, vendar 

bodo obdržali prošnjo 6 mesecev (nekakšen standard). Tako se je bližal 25. januar, in s tem čas 

odhoda. Kar težko je bilo zapuščati nove prijatelje in imeti še zadnje zabave. Na faksu sem 

dokončal vse obveznosti pravočasno in z dobrimi rezultati. Pred odhodom je bilo potrebno odjaviti 

“emšo”, zapreti bančni račun in vse ostale birokratske zadeve. Zopet sem imel rezerviran let iz 

Kobenhavna z Adrio, vendar sem tokrat za prevoz iz Vejla do Kobenhavna  izkoristil sistem kot je 

“prevozi.org”. To je na Danskem zelo lepo urejeno z odlično spletno stranjo in aplikacijo. Na 

nekaterih delih Danske so tudi urejena postajališča posebej za ta namen. Potovanje po cesti je 

časovno primerljivo z vlakom. Na letališču je ponovno šlo vse brez težav in kmalu sem bil že na 
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letalu. Na letalu so izvedli tudi “de-icing”, kar je bilo zanimivo gledati iz notranjosti letala. Polet je 

potekal mirno, prispeli smo z manjšo zamudo zaradi čakanja v Kobenhavnu in de-icinga. 

 

Celostno gledano je bila to ena super in nepozabna izkušnja, ki je ne bi smel izpustiti nobeden. 

Tudi tisti, ki ne obvladajo jezika najbolje ali pa se bojijo za “finance”. Izmenjava je zelo dobro krita 

iz Erasmus+ sklada in dodatnih evropskih sredstev. Je pa dobro imeti za državo, kot je Danska, 

tudi nekaj prihrankov. Sama izkušnja ti tudi spremeni pogled na nekatere stvari in te osebnostno 

spremeni, izpopolni. Poleg tega navežeš zelo veliko novih stikov (prijateljskih in poslovnih). Na 

koncu pa tudi podjetja rada vidijo, da imaš izkušnje iz tujine, saj danes skoraj vsi delujejo na 

mednarodnem trgu. 

 

Tak og venlig hilsen / Thanks and best regards / Hvala in lep pozdrav, 

 

Luka Košir 

 

  


