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POROČILO O MEDNARODNI ŠTUDENTSKI IZMENJAVI NA PORTUGALSKEM V 

PORTU 

Institucija gostiteljica: ESAD, Escola superior de Artes e Design 

 

Za študentsko izmenjavo sem se odločila, ker sem želela svoja študentska leta izkoristiti kar najbolje 

kolikor je mogoče. Odločila sem se za Portugalsko, saj se mi je zdela zanimiva država z zelo bogato 

zgodovino in prijetno klimo. 

Na izmenjavo sem odšla skupaj s prijateljico, sošolko. Na pot sva se podali sedemnajstega septembra, 

spremljala naju je sošolkina sestra, ki je z nama preživela prvih štirinajst dni. Ko smo priletele v Porto 

je bila napaka, da si nismo rezervirale hostla, saj smo ga  iskale kar nekaj časa, z vso prtljago, ki pa ni 

bila lahka. Po parih dneh sva našli stanovanje in sva se nastanili. Živeli sva na Marquesu, ki se nahaja 

blizu centra, povezava do faksa je bila z metrojem, kar ni bilo naporno.  

Mesto Porto me je povsem navdušilo. Je zelo lepo mesto z bogato zgodovinsko arhitekturo, imajo tudi 

Unesco zavarovano mestno jedro, veliko čudovitih parkov in tudi nekaj lepih plaž. Zelo dobro je 

urejen tudi mestni prevoz – podzemna železnica/metro. Mesto je polno majhnih, ozkih ulic, preko reke 

vodi pet mostov. Mesto v noči je veličastno, staro, mogočno in občudovanja vredno. Porto je zelo 

varno mesto, ljudje so zelo prijazni in zaupljivi, ker me je pozitivno presenetilo. 

Prvih štirinajst dni sva obiskovali tečaj Portugalščine, ki ga je organiziral faks, tako da sva se naučile 

osnov.  

Predavanja so potekala od ponedeljka do petka, v portugalščini, na koncu predavanj pa so nam v 

angleščini povedali povzetek. Na ESAD-u (Escola superior de Artes e Design) sem opravljala 6 

izpitov, ki sem jih uspešno opravila (Modno oblikovanje, Tisk, Nakit, Modeliranje, Stilizem, Digitalno 

oblikovanje). Nekateri profesorji so govorili angleško, nekateri pa niso znali niti besede, tako da so 

nama prevajali drugi študentje in pa mimika je dostikrat prav prišla. Predavalnice so zelo dobro 

opremljene z računalniki, šivalnimi stroji, lutkami, za tiskanje imajo zelo dobro preskrbljeno, od barv 

do sit, različnih naprav za tiskanje novih tehnik, ki sem jih spoznala. 

Na splošno lahko rečem, da sem bila z izmenjavo zadovoljna. Porto je vsekakor mesto, ki ti zleze pod 

kožo. Ljubkost in očarljivost mesta, carobnost malih ulicic Ribeire, velika nakupovalna ulica, okus 

Portovca, prijaznost tamkajšnjih ljudi, navidezna brezskrbnost in počasnost... so vsekakor stvari, ki jih 

je vredno doživeti. Hkrati je bila to tudi priložnost, da sem spoznala precej cudovitih ljudi, brez katerih 

moja izmenjava ne bi bila takšna kot je bila! 
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