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Študij v tujini se je zapisal na moj ˝must do 
seznam˝ že ko sem nekaj let nazaj prvič slišala zanj. 
Kasneje sem izvedela, da je celotna zadeva podprta 
z denarnim sofinanciranjem, kar je le še povečalo 
mojo željo po omenjeni izkušnji. Za destinacijo sem 
izbrala Španijo, Valencija. Študirala sem na EASD 
(Escuela de Arte y Superior de Diseno en Valencia). 
Španija iz enega zelo preprostega razloga – 
izboljšati mojo španščino. Kajti v deželi Španski si ne 
moreš veliko pomagati z angleščino, ker ni ravno 

njihova vrlina. Še posebej pri študiju, kajti ves material, predavanja in celo izpiti so potekali v španščini. 
Vendar naj te ne skrbi, ker večinsko študentje tja pridejo z ničnim ali minimalnim znanjem španščine in 
ker je jezik zelo preprost za ˝naučit se˝, so ga vsi kaj kmalu osvojili za pogovor na vsakodnevni ravni. 
Najtežji del je seveda najti stanovanje, pri čemer moraš biti precej previden. Obstaja nešteto spletnih 
strani, na katerih najdeš stanovanja, ravno tako skupine na facebook-u. Seveda ne smeš verjeti 
lastnikom, ki te vztrajno prepričujejo, da je soba brez okna zagotovo vredna 200 evrov na mesec. 
Naivnost tu ne pride v poštev, ker boš za to plačeval veš čas. In nikar teči v prvo stanovanje, ki ti bo všeč. 
Na dan si jih lahko pogledaš po 5 in potem se za enega odločiš. Meni ga je uspelo najti v samem starem 
delu mesta, zelo blizu fakultete za ugoden denar. Slaba lastnost stanovanj v Valenciji je morda samo to, 
ker nimajo ogrevanja, kajti mesto je ob morju in ga ne potrebujejo zaradi le 2 hladnih mesecev v letu 
(december in januar). Obvezen nakup grelca . 
 
Sam študij v tujini mi je dal veliko novega znanja, predavanja na fakulteti so kvalitetna, ocene si moraš 
prislužiti in profesorji v večinski meri zelo radi pomagajo pri kakršnikoli težavi. Pridobila sem tudi 
ogromno novih poznanstev, videla del Španije, žurala z ostalimi erasmusi, bila del malo drugačne kulture 
in uživala v španskih jedeh in nadvse veliki meri prijaznosti pri teh ljudeh, ki ti bodo povedali pol svoje 

življenjske zgodbe z nasmeškom na 
obrazu, čeprav si jih samo vprašal za 
smer.  


