
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 Slo-
venije direktnih letov v Proto ni bilo. Kasneje sem ugotovila, da je najcenejša letalska povezava med Slovenijo 
in Portom kar Milano, kjer so na voljo direktne letalske karte tudi pod 20 evri. Za nadaljno pot do Slovenije pa 
vam ugodne prevozi nudita GoOpti ali Flixbus. 

Sobo sem si poiskala kak mesec pred odhodom, in sicer preko spletne strani Uniplaces. To storitev toplo pri-
poročam, 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. 

Če se odpravljate v zimskem semestru, bodite pozorni, da so v ceno najemnine vključeni stroški. Večina sta-
novanjskih hiš na Portugalskem je namreč starih, s slabo izolacijo in brez centralnega ogrevanja. Za ogrevanje 
tekom zime uporabljajo električne grelce, ki pa zelo hitro močno dvignejo račune za elektriko. Zaradi tega 
vam priporočam, da poskusite poiskati sobo z vštetimi stroški, tudi če je najemnina malo višja, saj boste na 
koncu vseeno prišparali. 

V Portu sem obiskovala šolo ESAD - Escola Superior de Artes e Design. 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 študij, tudi za Erasmus študente, ni lahek. Imeli boste kar nekaj projektov in ostale-
ga, vendar se s pravo razporeditvijo časa, še vedno da najti več kot dovolj prostega časa za ostale aktivnosti.

Pri izbiranju predmetov za smer Notranje opreme priporočam predvsem Digital lab 3, učenje programa 3ds 
Max. Čeprav enih težjih predmetov, lahko rečem, da sem tu največ odnesla. Profesor govori odlično an-
gleško (predavanje poteka v kombinaciji portugalščine in angleščine), učni program je zelo učinkovit. 

Porto kot mesto. se mi zdi odlično za Erasmus izmenjavo in bi ga brez pomislekov še enkrat izbrala. Ima nek 
poseben čar, ki ga v drugih mestih ni. Okolica in arhitektura sta zares prečudovita,  ljudje so zelo odprti, lokaci-
ja je super in nikoli vam ne bo dolgčas. Cenovno je Portugalska precej podobna Sloveniji, zato stroški niso pre-
visoki. Klima je prijetna, razen v zimskem času. Predvsem v januarju je zelo deževno in vetrovno, a se tempera-
ture redko spustijo pod ničlo. Pomlad in poletje sta zares prelepa, odlična za preživljanje časa na plaži. Javni 
promet je zelo dobro urejen. Z metrojem in busi lahko hitro pridete na vse konce mesta, tudi ponoči prevozi 
niso problem. Cene za potovanja po Portugalski in Španiji so prav tako ugodne, zato jih je vredno izkoristiti. 

V Portu imate seveda tudi študentsko organizacijo ESN, ki vsak teden organizirajo različne dejavnosti, po-
tovanja 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 podlaga za nadaljne izobraževanje 
in kariero. Povedala bi samo še to, da če imate možnost se defenitvno odpravite za celo leto, saj 1. semester 
preprosto ni dovolj.
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Mathosinhos plaža v skrajni bližini šole.

Fotografije središča mesta.
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Okolica in notranjost šole.

This store is located in an old prop-
erty from 1929, situated in the Fashion 
District of Los Angeles, California. 
Interior was designed by a Californian 
based architecture firm Brooks + Scar-
pa. To keep up with the simple, mini-
malist and eco-friendly design of Ae-
sop - skin, hair, and body care company, 
the designers used 15 cm recycled card-
board tubes as the main attraction of 

the interior.

The simple cardboard walls, furniture, 
and fixtures following the natural 
color pallet compliment the tones found 
in the original concrete floor of the 
building and help the already tall space 
feel even taller thanks to the vertical 

arrangement of the tubes. 

This gives the space a very clean cut, 
minimalist look, allowing the compa-
ny’s products to stand out by creating a 
black and white contrast with the neu-
tral cardboard background. This brings 
the interior into a whole, reflecting the 
eco-friendly minimalist vision of the 

company.
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and r igh t  v iew)

Top:  Floorp lan  o f   Aesop Shop

Bottom:  Bi rds  perspec t ive /  Top v iew  render

Perspec t ive  drawing  o f  the  proper ty, 
i t s  sur round ing  area  and de ta i led
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One-po in t  perspec t ive  render  o f 
s to res  in te r io r.

COWORKING S P A C E

Student: Lea Rovina 
Subject: Project 1 , Professor : João Cruz

The purpose of coworking room is to promote creativity and 
the free flow of ideas. To encourage the optimal idea sharing, 
I wanted to create an open environment which allows the us-
ers to work together, while still having an option for individ-
ual work or relaxation. 

I achieved this with a big rounded table in the middle which 
is also the focal point of the space. This encourages users to 
communicate and work together. All the other furniture is 
neatly positioned by the side of the walls/windows. 

On the left side, there is a kitchen and living room/hanging 
out area that allows the users to take breaks and relax. Here 
they can read books, communicate, or ease their mind by 
playing table football. 

On the right side, there is a table for individual work, divid-
ed by a panel covered in plants, which adds some liveliness 
and nature to the room. On each side of this table, there are 
two corners with hanging chairs which are directed inwards 
creating their own little personal space. This two corners can 
be used for individual conversations regarding work as well 
as relaxation with a view to the outside. The color pallet of 
the room is colorful and bright. This gives the space a very 
positive and fun feel. 

A c c e s s i b i l i t y
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Nekaj šolskih projektov (predmeti: Digital Lab III, Digital Lab II in Project I)


