Ne tako dolgo nazaj je bila možnost študija, prakse v tujini, zame le velika želja. Takrat se mi je zdelo,
da je za to obliko izpopolnjevanja znanja le malo možnosti. Zdaj, ko je za mano, bi lahko rekla, da sem
na nek način ponosna na vse skupaj, saj ni bilo lahko, a zagotovo vredno vsega truda.
Vsi, ki si želite novih izkušenj in znanj bodite vztrajni, saj je to prava življenjska priložnost, ki se
obrestuje.

Študijsko prakso sem opravljala v Londonu.
Po skoraj sedmih mesecih iskanja primernega studia ter nešteto poslanih in zavrnjenih mailov, se mi
je sreča le nasmehnila. Aprila sem dobila odgovor iz Anglije, da so me sprejeli kot pripravnico za tri
mesece, z možnostjo podaljšanja pripravništva. Ob tako dolgem iskanju, se mi je to zdelo skoraj
neverjetno, a sem bila srečna in zelo kmalu je bil tu že dan odhoda.
V London sem prispela s kupom prtljage in se nastanila v hostlu, ki je bil moj začasni ’dom’. Na srečo
pa sem tam preživela le prvih pet dni.

Podjetje, v katerem sem opravljala prakso se imenuje Ei2 – ensemble interiors. Opremljajo vse, glavni
poudarek pa je na opremljanju poslovnih prostorov.
Ei2 so tudi distributerji za dve italijanski in eno nemško podjetje. Moram reči, da nisem vedela kaj
natančno pričakujejo od mene, a sem bila nad njihovo dobrodošlico in profesionalnim odnosom
prijetno presenečena. Že prvi dan sem dobila svojo mizo, računalnik, telefon, poleg tega pa še veliko
novih informacij. Delati sem začela takoj. Risala sem v AutoCadu, veliko pa sem uporabljala tudi
program Photoshop. Po samo dveh tednih sem imela že prvo izkušnjo z meritvami v Camdenu.
Meter, tloris, fotoaparat in natančnost so bili nujni. V času prakse sem se veliko naučila in začela s 3D
predstavitvami v Sketch up-u, ki je za hitro predstavitev najprimernejši.
Čeprav sem imela priložnost ostati, sem se zaradi pisanja diplome vrnila.

Praktično usposabljanje je bilo eno najboljših izkušenj v celotnem študiju in ga priporočam vsem.
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