
  

Erasmus po Milansko

Izmenjava v Milanu
Petra Cirman
3. letnik, prvi semester
2014 / 2015



  

Zakaj Milano?
Že ko sem začela študirati, sem vedela, da bom šla nekoč na izmenjavo, vendar se nikoli 
nisem poglabljala, kam bom odpotovala. 
Ker sem velika ljubiteljica dizajna in mode, sem se odločila za Milano. Tudi nasploh mi je 
Italija zelo lepa država, polna zanimive arhitekture. Seveda sem pa tudi zelo velika 
ljubiteljica italijanske hrane.
K moji odločitvi je pripomogel tudi izlet v Milano s prijateljico, katera je leto pred mano 
študirala v Torinu. Ko sem prvič stopila iz podzemne železnice, sem se na prvi pogled 
zaljubila v to fascinantno mesto.
Torej na podlagi zgoraj naštetih stvari sem se odločila za prestolnico mode in dizajna – 
Milano.



  

Začetki
Prišel je september in moja izmenjava je postajala vse bolj resnična. Po pravici povedano, 
sem imela na začetku mešane občutke glede vsega. Bila sem vesela, ker se bom za pet 
mesecev preselila v vele mesto, hkrati me je pa bilo strah, ker bom prvič za tako dolgo 
obdobje stran od družine in fanta. 
Dan odhoda se je vedno hitreje bližal, moram še povedati, da sem ga kar prestavila dvakrat. 
V Milano sem se odpravila z avtom, ker je zelo blizu, od Ljubljane oddaljen 500 kilometrov. 
Ta način mi je bil najlažji, saj sem lahko s sabo vzela pol moje sobe, vključno s pohištvom. 

Z iskanjem stanovanja nisem imela problemov, saj sem ga dobila preko poznanstev. Vem 
pa, da obstajajo razne agencije in spletne strani preko katerih lahko najameš stanivanje. Ker 
je življenski standard v italiji višji, so temu tudi cene primerne. Za sobo odšteješ od približno 
350 evrov naprej. Najlažje je, da se za vikend odpraviš v Milano in na lastne oči vidiš kaj 
ponujajo, ker slike na internetu lahko lažejo. 



  

Torej, v Milano sem se odpravila par dni pred začetkom uvodnega tedna na faksu, ki se 
zače s prvim septembrom. Na pot sem odšla s starši, da sta mi pomagala vse urediti v 
stanovanju.

Prvi vikend sem tudi uredila mesečno vozovnico za javne prevoze. S kartico se lahko pelješ 
s podzemno železnico, tramvaji, avtobusi ter vlaki, za 24 evrov na mesec, kar se mi zdi 
super cena. Še isti dan sem si tudi uredila telefonsko številko, tako da sem obiskala 
mobilnega operaterja in zaprosila, za sim kartico z veljavnostjo pet mesecev.

 

 



  

Življenje v Milanu
Ko sem si doma vse uredila, se je začelo moje pet mesečno življenje v Milanu. Prvi teden 
poteka na fakulteti uvodni teden, kot sem že omenila. Priporočljivo je, da se ga udeležimo 
saj dobiš vse informacije, katere rabiš za nadaljni študij. Seveda pa tudi spozaš ogromno 
novih ljudi, s katerimi najvrjetneje preživiš dneve. 

Prvi dan uvodnega tedna dobiš obrazec na katerega napišeš željene predmete, ki jih želiš 
obiskovati. Ni več takega sistema, da obiskuješ predavanja in se šele nato odločiš kaj želiš. 
Že pred začetkom si na spletni strani fakultete prebereš opis predmeta. Nato pa imaš 14 dni 
časa, da se lahko premisliš. Vendar je bolje, da si čim prej izbereš tisto, kar te veseli, saj se 
zna zgoditi, da zmanjka mest in ne moreš opravljati željenega predmeta. Predmeti so v 
angleškem in italijanskem jeziku, tako da glede razumevanja predmeta ni problema. Večino 
profesorjev je zelo prijaznih, da ti tudi razložijo v angleščini, če je predmet uradno v 
italijanščini. 

Treba je vedeti, da je italijanski sistem drugačen od našega. Vse poteka bolj počasi in na 
začetku si popolnoma izgubljen. Vsaj po mojih izkušnjah in izkušnjah mojih prijateljev je bilo 
tako. Na to se je treba pač navaditi. 

Na fakulteti imaš tudi možnost, da ti uredijo t.i. codice fiscale, podobno kot pri nas emšo. Je 
pa res, da ga rabiš večinoma, za vse stvari, kot je kartica za javni prevoz ( na srečo meni ni 
bilo treba pokazati codice fiscale, ko sem zaprosila za kartico), najem stanovanja. Zato sem 
jaz zaprosila, za to številko na fasku in mi ni bilo treba čakati v nobeni vrsti. Tukaj lahko 
omenim še to, da si v italiji samo številka in moraš počakati na vse stvari, ki jih želiš.

 

 



  

Da si urediš vse potrebno, zna trajati en mesec. Potem pa nastopi čas, ko lahko zadihaš in 
resnično začneš uživati. 

Erasmus v Milanu, je bila meni osebno res super izkušnja, ker sem spoznala ljudi iz celega 
sveta in si nabrala par res dobrih prijateljev, s katerimi sem preživela dneve in noči. 

Če si oseba, kot sem jaz, da obožujem modo in dizajn je Milano res prava odločitev. Mesto 
je popolnoma drugačno od Ljubljane, ker je res ogromno in na to seveda nisem bila 
navajena. Njihov način življenja je bolj “uživaški”. Ljudje res uživajo vsak dan, hodijo na 
kosila, capuccine, ter ob večerih se podružijo na t.i. aperitivu – super zadeva. 

 

 



  

 

 

 Ne morem iz svoje kože, da ne bi omenila trgovin oz. shoppinga, ki je čisto drugačen kot pri 
nas. V Milanu imaš resnično vse, kar ti srce poželi.

 

 



  

Da zaključim, jaz sem resnično 
uživala v Milanu, to je res mesto 
zame. Že nasploh mi je zelo všeč v 
italiji. Naučila sem se veliko novih 
stvari, načinov delanja na fakulteti, na 
primer oni večinoma delajo v 
skupinah, kar je bilo meni novo.
Dobila sem ogromno poznanstev iz 
celega sveta, ter se družila s super 
ljudmi.

Veliko sem tudi odnesla od življenja 
samega, saj sem živela sama in sem 
vsak dan skrbela kaj bom imela v 
hladilniku ter če bo stanovanje 
pospravljeno. Mogla sem se znajti, 
naprimer v trgovini, kjer ne govorijo 
angleško. Že od prej sem znala malo 
italijansko, sem se pa zelo veliko 
naučila že samo s tem, da sem 
poslušala jezik. 

Super izkušnja, izmenjava študenta 
spremeni, na nek način odraste in 
postane sama svoja oseba.

!Na izmenjavi je treba samo uživati! 
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