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BOLOGNA - študentsko življenje v mestu neštetih arkad 

 

 

 Izmenjavo v Bologni, po končanih vseh mogočih zapletih,vzponih in padcih, lahko zaključim 

kot zelo dobro izkušnjo. Spoznal sem veliko novih prijateljev s celega sveta, prepotoval velik del Italije 

ter se seznanil z njihovim načinom življenja. Grenak priokus sta pustili predvsem administracija in 

pomanjkanje kakršnihkoli informacij.  

 Prva stvar brez katere ne moreš je tako imenovani Codice Fisicale katerega dobiš takoj na 

njihovi upravni enoti. Če želiš naročiti npr.  internet potrebujete še italijanski račun, saj jim običajna 

potovalna kartica ne zadostuje. V Italiji pričakujte veliko zapravljenega časa v vrstah, ukvarjanje z 

nerazumljivimi in nedelujočim sistemi, za kar potrebuješ kar nekaj  mirnih živcev. 

 Za stanovanje sem si izbral kar enega izmed študentskih domov, pa čeprav sem plačal 

nekoliko več. Vendar mi ni žal, saj je bil študentski dom zgledno urejen, a na žalost brez internetne 

povezave. Za pridobitev le tega je potrebno vložiti nekaj napora, časa in telefonskih impulzov. Na 

srečo sem imel tudi dobre povezave tako s centrom mesta kot tudi z drugimi mesti; na voljo sta bila 

mestni avtobus in vlak.  

 Hrana v vsej Italiji je okusna in razmeroma dostopna študentskemu žepu. Če ste ljubitelj 

dobrega slovenskega kruha in krompirja, bo to prva stvar, ki jo boste pogrešili na italijanskem 

jedilniku. Največkrat sta na jedilniku pasta in pica na tisoč in en način. Nekaterim pa ugaja t.i.  

„aperitivo“. Ponavadi z majhnim doplačilom poleg kakršnekoli pijače dobite tudi jedi iz 

samopostrežnega bifeja. Takih lokalov je kar nekaj, vendar vsi ne ponujajo najokusnejšega prigrizka. 

Po mojih izkušnjah se je najbolje odpraviti Milano, kjer je Meka takšnih ponudb. 

 Nočno življenje ponuja v Bologni marsikaj. Na voljo je veliko lokalov in nočnih klubov, ki 

ponujajo vse od komercialne pa do kvalitetne alternative glasbe. Za začetek se je dobro vpisati v 

študentsko organizacijo ESN in ESEG, saj ponujata zastonj vhod v nekatere klube. Organizirajo tudi 

športne dogodke in izlete v sosednja mesta. 
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 Univerza, ki ima pomemben status vse od leta 1158, na prvi pogled navduši z kopico 

zanimivih predavanj. Vendar so tudi tam dolgočasni in nezainteresirani profesorji. Ponavadi so 

predavatelji, ki imajo več obiska boljši in tudi njihova razlaga je kvalitetnejša. Pred obiskom je zares 

potrebno osnovno znanje italijanskega jezika, saj se lahko kaj hitro med predavanjih izgubiš med 

strokovnimi izrazi. Profesorji so do študentov na izmenjavi ponavadi prijazni, toda na izpitu enako 

neizprosni kot do domačih študentov. Za te se je treba kar dobro pripraviti in tudi prebrati veliko 

gradiva izključno v italijanskem jeziku. Zgodi se tudi, da predavatelji zamujajo na ure, včasih pa 

predavanja kar odpadejo brez kakršnegakoli pojasnila ali obvestila. Lokacije predavalnic so 

porazdeljene po celem mestu, kot tudi različni oddelki knjižnic. Ponavadi se lahko vpišeš v eno 

knjižnico zastonj in imaš prost dostop do vseh ostalih.  

 

 

  

       Bologna je ima krasno lego v sredini italijanskega 'škornja'. Iz tega mesta lahko direktno potuješ v 

vsa pomembnejša mesta. Najlažje in najceneje je potovati kar z lokalnim vlakom, s katerim se 

prevažajo povečini študentje in ljudje z manjšim proračunom. Vožnja je vedno zanimiva in polna 

dogodivščin, prijetnih in manj prijetnih. S kartico univerze skoraj povsod po italijanskih muzejih lahko 

izkoristite popust, če ne celo zastonj vstop. Včasih je zato potrebna kar precejšna vztrajnost in 

pregovarjanje vendar se izplača.  
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         Z  Bolonjskega letališča lahko zelo poceni letite po Italiji ali pa kam drugam v Evropo. Mislim, da 

je kar obvezen enotedenski izlet Sicilije, kjer je tudi pozimi povprečna temperatura 12 stopinj Celzija. 

Posebno doživetje je, če si skupina petih najame avtomobil in se poda na divjo vožnjo po mestu 

Palermo ali pa se loti nabiranja pomaranč z dreves sredi mestnega trga. Obvezno je tudi poizkušanje 

tudi njihovih sladic in kvalitetnih vin.  

 

 


