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Svojo izmenjavo v tujini sem se odločila preživeti v Portu, manjšem obmorskem mestu na severu 
Portugalske.  

Na pot sem se odpravila sama, v sredini septembra 2017. Let sem rezervirala iz Münchena, Nemčija, 
ker iz Slovenije direktnih letov v Proto ni bilo. Kasneje sem ugotovila, da je najcenejša letalska pov-
ezava med Slovenijo in Portom kar Milano, kjer so na voljo direktne letalske karte tudi pod 20 evri. 
Zato bi vsakemu, ki se namerava odpraviti tja, priporočila prav to.

Sobo sem si poiskala kak mesec pred odhodom, in sicer preko spletne strani Uniplaces. To storitev 
toplo priporočam, saj je res zanesljiva in ob rezervaciji veste točno v kaj se spuščate. Iskanje sob 
preko Facebooka ni najboljše. Tekom izmenjave sem spoznala veliko ljudi, ki so imeli s tem zelo 
slabe izkušnje. Bi pa priporočila, da sobo začnete iskati vsaj nekaj mesecev pred odhodom, saj se 
možnosti začnejo hitro ožati.

V Portu sem obiskovala šolo ESAD. Sama ustanova je super, dostopna z metrojem in precej blizu 
plaži. Imajo veliko zelenico, kjer študentje prebijejo svoj prosti čas. Predavanja so v portugalščini, a 
večina profesorjev govori vsaj osnovno angleščino. Tako vam na koncu vedno povzamejo vsebino 
predmeta in navodila za nadaljnje delo. Predavanj je precej, pri vseh je obvezna prisotnost. V šoli 
boste skoraj vsak, če ne vsak dan, po nekaj ur, odvisno od vaših izbranih predmetov. Dela dobite 
toliko, kot portugalski študentje, zato ni preveč lahko. Imeli boste kar nekaj projektov in ostalega, 
vendar se s pravo razporeditvijo časa, še vedno da najti več kot dovolj prostega časa za ostale 
aktivnosti.

Pri izbiranju predmetov priporočam predvsem Digital lab 3, učenje programa 3ds Max. Čeprav enih 
težjih predmetov, lahko rečem da sem tu največ odnesla.  Profesor govori odlično angleščino, učni 
program je zelo učinkovit. 

Samo mesto se mi zdi odlično za Erasmus izmenjavo in bi ga brez pomislekov še enkrat izbrala. 
Cenovno je precej podoben Sloveniji, zato stroški niso previsoki. Klima je prijetna, razen v zimskem 
času. Predvsem v januarju je zelo deževno in vetrovno, a se temperature redko spustijo pod ničlo. 
Pomlad in poletje sta zares prečudovita, odlična za preživljanje časa na plaži. Cene za potovanja 
po Portugalski in Španiji so zelo ugodne, zato jih je vredno izkoristiti.

V Portu imate seveda tudi študentsko organizacijo ESN, ki vsak teden organizirajo različne dejavnosti, 
potovanja in zabave. Le včlaniti se morate, kartica stane 10 evrov. S to pa kasneje dobite popuste 
v mnogih restavracijah, za lete z letalsko družbo Ryanair, prost vstop v določene klube in podobno. 
Priporočam, da s sabo prineste nekaj osebnih slik, saj jih boste potrebovali za različne dokumente, ki 
jih boste urejali na začetku (ESN kartica, študentska kartica, mesečna karta za metro ipd.)

Za konec bi še rada dodala, da se mi zdi izmenjava v tujini res nekaj, kar bi moral izkusiti vsak. Veliko 
je veselih, kot tudi nekaj slabih trenutkov, ki na koncu skupaj tvorijo res nepozabno izkušnjo. Spoznali 
boste veliko novih ljudi in kultur, doživeli veliko novega in si s tem razširili obzorja, kar je krasna podla-
ga za nadaljne izobraževanje in kariero.  Povedala bi samo še to, da če imate možnost se defenit-
vno odpravite za celo leto, saj 1. semester preprosto ni dovolj.  
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