ERASMUS POROČILO
Za študentsko izmenjavo sem se odločila, ker mislim, da te tovrstna izkušnja popolnoma
spremeni in dopolni. Že od nekdaj sem si želela poskusiti življenja v tujini, kjer spoznaš
veliko novih, različnih ljudi, različnih kultur in predvsem samega sebe. Pred odhodom na
izmenjavo sem bila kar malo zmedena kaj si želim od življenja in od sebe.
Moja izmenjava se je začela z celo-nočnim delom za oddajo prošnje, življenjepisa in portfolio
v angleščini. Ko se je noč že mešala z jutrom, sem v roke prijela papir kjer je bilo potrebno
napisati kam si želim oditi na izmenjavo. Portugalska, Lizbona in IADE– Creative University.
Pot se je začela 18 septembra z polnočnim pristankom na Lizbonskem letališču, prvem
tednu preživetem v hostlu in iskanju sobe za najem. Po enotedenskem iskanju sem našla
pravšnje stanovanje zame. Ogromno stanovanje, skupna kuhinja, dnevna soba, balkon, 5
spalnic -vsaka s svojo kopalnico, ter najboljših šest sostanovalcev. Sledil je prvi, spoznavna
zabava, ki so ga organizirale Italjanke, s katerimi smo kasneje postale najboljše Erasmus
prijateljice. Poleg žurov, katerih je bilo kar dosti, smo z Erasmus prijatelji hodili na razne
enodnevne izlete, muzeje, galerije, pohištvene salone, veliko časa pa smo preživeli v šolski
knjižnici, saj je bila zelo dobro založena z tujimi dizajn revijami.
Ob pregledovanju poceni letalskih kart, smo si odšli pogledati Barcelono, Sevillo in Porto.
Želeli smo si ogledati še več Španskih in Portugalskih mest, vendar nam je za to zmanjkalo
časa.
Vsaj enkrat tedensko smo imeli večerje, kjer je vsakič kuhal nekdo drug, kuhal pa je nekaj
tradicionalnega iz države iz katere je prihajal. Ob vsaki večerji, smo nazdravili z drugo znamko Portovca, saj je bila začetna ideja teh večerij, poskusili vse znamke le tega. Žal je na voljo
preveč različnih znamk tega vina, da bi nam kaj takega uspelo.
Hitro je prišlo novo leto in s tem, po malo manj kot štirih mesecih čas za odhod nazaj domov.
Mislim, da bi vsak študent moral vsaj enkrat izkusiti Erasmus izmenjavo, spoznati nove
prijatelje, ter se poučiti v njihovih običajih in kulturi. In, če pred Erasmus izmenjavo nisem
točno vedela kaj si želim, zdaj zagotovo vem. In na prvem mestu ‘’kaj si želim’’ je, da obdržim
prijateljstva iz izmenjave ter preživim začetek aprila v njihovi družbi na Saloni del Mobile.
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