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Nekega dne sem se pogovarjala s sošolko o erazmus izmenjavi, kako 
poteka, katere so destinacije, ipd. Bila sem totalno navdušena in tako 
sem tudi sama začela razmišljati, da bi mogoče tudi jaz odšla na študij 
v tujino. Vse skupaj se je začelo odvijati nekje v začetku drugega 
semestra drugega letnika. Zelo težko sem se odločila za končno desti-
nacijo, saj mi jih je bilo všeč kar nekaj. Po pogovoru z našo erazmus 
koordinatorko sem poslala dve prošnji na dve različni šoli, na obeh 
šolah so me sprejeli, a na koncu sem se odločila za mesto Porto na 
Portugalskem. Na izmenjavo sem šla skupaj s sošolko. Stanovanje sva 
si rezervirali že par mesecev pred prihodom v Porto, prav tako letalske 
karte. Ko sva prispeli v Porto in zagledali najino stanovanje, si nisva 
mogli zbrisati nasmeška z obraza. Hiša v kateri sva bivali je stala od 
reki Duoro v centru, s pogledom na sosednje nabrežje, čudovito. 
Erazmus študenti smo imeli par dni pred uradnim začetkom preda-
vanj sprejemni dan, kjer smo se prvič spoznali, lahko smo tudi 
poskusili portugalske specialitete. Prvi mesec je bil malce zmeden, saj 
še ne poznaš šole, še vedno iščeš kje je kaj. Povrhu vsega, smo si 
urnike študentje sestavljali sami. Nisem poznala ne profesorjev ne 
predmetov, zato sem na začetku obiskala več različnih predavanj, in 
se tako odločila za predmete, ki me zanimajo. Predavanja sem imela 
vsak dan, en krat na teden po cel dan. Prvih štirinajst dni smo lahko 
obiskovali tečaj portugalskega jezika, kjer smo se naučili osnov.
S šolo sem bila zelo zadovoljna. Šola je odlično opremljena z 
računalniki, ima dobro založeno knjižnico, dostop do scanerjev, foto-
kopirnico,  možnost izposoje digitalnega fotoaparata ali kamere, 
trgovino z risalnimi pripomočki (art shop), študentsko menzo z razno-
liko hrano in prigrizki, tako da sem velikokrat jedla na šoli, pa tudi 
ceneje je bilo kot kje zunaj. Na šolskem dvorišču stoji manjše 
košarkarsko igrišče za sproščanje med predavanji, za šolo je tudi 
nekaj zelenih površin za posedanje med odmori pod drevesnimi 
krošnjami,…
Prav tako sem bila zelo zadovoljna s profesorji. Marsikaj sem slišala, 
kako se profesorji ne posvečajo dovolj tujim študentom, a tukaj 
nisem imela takega občutka. Bili smo si enakovredni, med nami niso 
delali nobenih razlik. Obiskovala sem šest predmetov, od tega pet na 
notranji opremi ter enega na modi; učenje s max 3d  programa, pro-
jekt, konstrukcije, lab image (fotogra�ja), razsvetljava ter sitotisk na 
oddelku za modo. Profesorji na notranji opremi so vsi govorili 
angleško, le na oddelku za modo je bilo malce več težav z 
angleščino,tako da so nam študentje posebej prevajali. Šola nudi tudi 
veliko lesarsko delavnico, delavnico za sitotisk in studie za risanje.
V splošnem sem bila zelo zadovoljna nad celotno izkušnjo. Profesorji 
so bili odlični, z enim sem še danes v stikih po mailu, naučila sem se 
ogromno novih stvari, spoznala veliko ljudi iz različnih držav, 
spoznala njihove navade, šole, spoznala sem veliko novih kultur. 
Mesto je čudovito in ljudje so prijazni. Po petih mesecih življenja tam, 
mislim, da si še nisem ogledala celega Porta. 
Ko se takole odpraviš na drugi konec sveta, šele spoznaš svet okoli 
sebe in spoznaš samega sebe. Izkušnja, ki je ne bom nikoli pozabila, in 
če bi v tem trenutku imela priložnost oditi nazaj, bi takoj. Bolj ko se 
bliža konec, bolj si želiš, da bi se čas ustavil. Hvaležna sem za vsako 
izkušnjo, ki sem jo doživela, ter za vse ljudi, ki sem jih spoznala. 
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