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Za študijsko izmenjavo sem se odločila že ob vpisu v 1. letnik Visoke šole za dizajn, saj na prejšnjem
študiju Komunikologije le-te možnosti nisem izkoristila. Po začetnem neuspehu vpisa na eno izmed univerz na
Danskem, sem se odločila za izmenjavo v Lizboni na Portugalskem. Kot pravijo že stare babice, je Erasmus
izmenjava nekaj nepozabnega, vendar pa se je v tujino bolje podati brez pričakovanj.
IADE - Instituto de Artes Visuais, Design e Marketing daje občutek organizirane fakultete, vendar ima kar
nekaj pomanjkljivosti. Zaradi neznanja angleškega jezika nekaterih profesorjev, sem študijski sporazum v prvem
semestru uspela prilagoditi šele po enem mesecu. Na predavanjih so z izjemo nekaj zelo učinkovitih predavateljev,
Erasmus študentom namenili premalo pozornosti in strokovnih kritik. Svojo energijo sem usmerila v učenje iz
različnosti kulture in od drugih Erasmus študentov. Mislim, da znanja, ki sem ga pridobila v tujini, kljub nekaj
pomanjkljivosti, ne bi uspela pridobiti doma, saj se vedno več naučimo od ljudi in vsakodnevnih izkušenj, kot od
devetindevetdeset prebranih knjig.
Cene stanovanj se gibljejo od 250 do 300 €, vendar je pred najemom potrebno preveriti ali ima soba dovolj
svetlobe, saj veliko sob v stanovanjih nima oken. Z lastnikom se je o pogojih najema potrebno dogovoriti pred
najemom, saj si jih veliko jemlje pravico do nenapovedanega obiska in omejevanja obiskov. Poleg najemnine
mesečni stroški znašajo okoli 400 so 500 €, kar je večinoma odvisno od posameznikovih potreb po potovanjih.
Izkušnje, ki sem jih pridobila na študentski izmenjavi ne morem primerjati v smislu boljše/slabše, vendar
lahko rečem, da je drugače. Pozimi sem večkrat pogrešala sneg, vendar pa je dejstvo, da smo se v morju kopali od
marca do novembra, odtehtalo moje želje. Prav ta ugotovitev me je pripeljala do odločitve, da se na Portugalsko še
vrnem in upam, da že naslednje leto na praktično usposabljanje.

