
ERASMUS POROČILO: izmenjava v Lizboni 

Moja Erasmus izmenjava se je začela z odločitvijo, da se prijavim na Erasmus razpis, in s tem 

izbiranje države in mesta, v katerega bi šla. Želela sem si tople, sončne države ter predavanja 

v angleščini (kar je na nekaterih fakultetah nemogoče). Po dolgem iskanju in branju spletnih 

strani partnerskih fakultet FD-ja, sem končno naletela na univerzo v Lizboni, ki bi bila 

primerna zame, IADE. Ogromno predmetov na izbiro, sončno in barvito mesto ob morju – kaj 

bi si še lahko želela. 

Ko sem par mesecev kasneje stala s svojima kovčkoma na Milanskem letališču, se še vedno 

nisem zavedala kaj se dogaja; da se selim v popolnoma tujo državo, kjer še nisem bila, in da 

bom tam živela štiri mesece, prvič stran od doma. Seveda sem se pripravila na odhod, vendar 

pa me izbira fakultete, gledanje slik Portugalske in prebiranje turističnih vodičev ni pripravilo 

na čudovito izkušnjo, ki sem jo doživela tam, in na ljudi ter kulturo, ki sem jih spoznala.  

Že prvi dan ko sem prišla v Lizbono, sem vedela, da je bila moja odločitev pravilna. Ljudje so 

bili zelo prijazni in večinoma dobro govorili angleško, vreme je bilo neverjetno, saj je bil prvi 

deževni dan en mesec in pol po mojem prihodu, odlična hrana in ogromno študentskih 

zabav. Ko sem prvič stopila na faks, sem bila presenečena, kako velik je in koliko možnosti 

ponuja – fotografski studio, studio za snemanje zvoka, kavarna, ogromna knjižnica… Proti 

našem FD-ju se mi je zdelo vse res ogromno. Tam sem spoznala veliko novih ljudi, tako 

Portugalcev kot Erasmovcev, s katerimi sem se potem družila čez moje celotno bivanje v 

Lizboni. 

Po enem mesecu življenja v Lizboni, sem dobila občutek, da mi je postala kot drugi dom. 

Najraje od vsega sem hodila na izlete, od sprehodov po Lizboni, do obiska mest, gradov in 

plaž v okolici. Meseci so hitro minevali, prehitro če vprašaš mene, sploh nisem pogrešala 

doma, dan mojega odhoda pa se je hitro bližal. Z vsemi izleti, zabavami, obiski muzejev, 

kosili, kavicami in delom na faksu je teh štirih mesecev minilo tako hitro kot tri tedenske 

počitnice. 

Na tej izmenjavi sem se ogromno naučila in še več doživela. Zdi se mi da sem zelo dobro 

spoznala njihovo kulturo, izboljšala svojo angleščino, predvsem pa spoznala ogromno novih 

ljudi in ugotovila, da te kljub razlikam večina ljudi toplo sprejme in ti pomaga. Vsakemu bi 

privoščila in priporočala to izkušnjo, sama pa vem, da se bom še vrnila v Lizbono. 
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