
Praktično usposabljanje na Islandiji 

Študijska praksa v tujini je bila za naju čudovita izkušnja. Ko se obrneva nazaj, se vidiva 
kako sva prestrašeno oddali prijavo za praktično usposabljanje. In če se pogledava sedaj, ko 
končujeva praktično usposabljanje na Islandiji, je izraz prestrašenosti in negotovosti na 
najinem obrazu izginil. 

Za polovično študijsko prakso v tujini sva se odločili zato, ker sva si želeli nabrati izkušnje, 
tako v Sloveniji kot na Islandiji. Želeli sva spoznati način dela v tujini, saj bova le tako lahko 
primerjali. Prav tako naju je Islandija kot država vedno zanimala, saj se v skoraj vseh 
pogledih razlikuje od Slovenije. 

Na Islandijo sva prispeli tretjega aprila, tri dni pred začetkom študijske prakse, kjer sva si 
ogledali glavno mesto Reykjavik in njegovo okolico. En dan pred začetkom prakse pa sva 
prispeli v Akureyri. Na letališču naju je prijazno pričakal profesor Johann Orlygsson in naju 
takoj zapeljal na ogled Akureyrija, kjer nama je pokazal center in glavne objekte tega mesta.   

Nastanili sva se v hiši blizu univerze, kjer sva imeli skupno sobo. Hišo sva si delili še z 
devetimi puncami iz Evrope, ki so bile prav tako na izmenjavi.  

Laboratorij je stavba, v kateri sva preživeli 8ur na dan, včasih več, včasih manj. Delali sva na 
projektu z anaerobnimi bakterijami. Pridobili sva veliko koristnega znanja, ki nama bo 
zagotovo prišlo prav v prihodnosti.  

Spoznali sva, da je Islandija draga država. Toda, ne obupati. Trgovine kot npr. Lidl, ti 
ponujajo vse za preživetje in več. Avtobus imaš celo zastonj po celem mestu.  

Vreme. V aprilu smo bili zasneženi, malo sonca, precej mrzlih temperatur. Maja pa se je noč 
razvlekla skoraj čez ves dan in tudi vreme je bilo boljše. Toda, se nekako navadiš. Vse ima 
svoj čar, pravijo. 

Konec aprila sva si vzeli ''mini počitnice'' in se odpravili na oglede znamenitosti po tem 
čudovitem otoku. Bili sva prevzeti nad naravnimi lepotami, ki se kar niso hotele končati. 
Islandija je eksotična in zelo posebna. Navdihuje te s prelepimi slapovi, gejzirji, pticami, 
vulkani, ledeniki, vrelci in islandskimi konji.  

Najino mnenje je, da bi vsak študent moral izkusiti »erasmus življenje«. Je nekaj, kar ti 
ostane v spominu celo življenje in, ko se spomniš na izmenjavo, se ti na obrazu nariše širok 
nasmešek. Vse kar potrebujete za izmenjavo, je malo poguma, izpolnjena dokumentacija in 
že letite nepozabni dogodivščini naproti ☺.  

 

Nina Erjavec in Špela Jug 

 

 

 

 



 

 

 

 


