
Moja milanska izkušnja se je začela  23. septembra, ko sem polna pričakovanj prispela v italijansko 

metropolo mode in dizajna. Po petih mesecih polnih presenečenj sem ponovno v Ljubljani in 

nostalgično gledam nazaj na izkušnjo, katera mi je prinesla veliko več, kot sem kdaj koli pričakovala.
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Vendar je bolje, da se na italijanski način življenja kar najbolje pripravite. Govorim 

predvsem o dobri meri potrpežljivosti in dobre volje, katera vam bo na začetku še kako 

zelo pomagala, da ne izgubite živcev z najpočasnejšo birokracijo na svetu. Pot vsakega 

erazmus študenta se začne z morjem dokumentov in papirjev na katere je treba pridno 

čakati v vrsti ure in ure. Stvari za katere nikar ne odlašajte in jih čim prej uredite so: 

codice fiscale (kot nekakšen emšo) katerega potrebujete ob odprtju bančnega računa 

in ATM mesečna študentska kartica (kot naša urbana) s katero lahko s sedemnajstimi evri 

mesečno uporabljate vse javne prevoze od metroja, vlaka, tramvaja do avtobusa. 

Seveda za izdajo te kartice potrebujejo kar mesec dni (v tem času pa morate kupovati 

kartice za katerokoli vožnjo, kar ni niti najmanj poceni) zato to uredite čim prej.

Sama sem v Milano pripotovala dva tedna pred začetkom samih predavanj. Politecnico 

namreč organizira welcome week, teden namenjen ersmus študentom, v katerem vas 

seznanijo z vsem kar morete vedeti o življenju v Milanu, registraciji na faks, poteku 

študija,… Nujno se ga udeležite! Je namreč prva priložnost da spoznate druge erasmus 

študente in si tako pridobite prve prijatelje s katerimi boste preživeli to neverjetno 

izkušnjo.

Glede iskanja stanovanj… Menim, da je to najtežji del celotne izmenjave. Iskanje preko 

interneta od doma (iz lastnih izkušenj) odpade. Poslala sem nešteto mailov, dobila pa niti 

odgovora. Ne vem, mogoče, pa bodo vam že na prvi mail odgovorili. Sama sem imela 

srečo, saj sem do stanovanja prišla preko poznanstev. Priporočam ti, da si vzameš 

kakšen vikend v avgustu ali septembru in se odpraviš v Milano na lov za stanovanjem. 

Obrneš se lahko tudi na organizacijo ESN, kjer ti bodjo z veseljem priskočili na pomoč. Pa 

še glede lokacije stanovanja; sami bližini faksa, ne bi dala prioritete. La scuola di design 

se nahaja na obrobju Milana z imenom Bovisa in ima videz industrijske cone. Bolje je 

živeti v bližini centra, bližje samemu milanskemu dogajanju.  

pet mesecev v Milanu



Sedaj pa je napočil čas:  začetek predavanj! Predavanja so se že začela, ti pa boš prva dva 

tedna taval po faksu brez z enim in edinim ciljem: izbira predavanj in sestava learning 

agreement-a in zbiranje podpisov profesorjev! Brez skrbi, tako pač to deluje v Italiji. Prva dva 

tedna imate čas, da obiščete katerokoli predavanje in se odločite o izbiri predmeta. Izbirate 

lahko med katerim koli predavanjem, katerekoli smeri iz katerega koli letnika. Izberete lahko 

celo predavanja iz arhitekture, mode, industrijskega oblikovanja ali vizualnih komunikacij. 

Pomembno je zgolj to, da izberete 20 SCT iz vašega področja študija, 10 SCT pa iz katerega koli 

naštetega. Mislim da je to lepa priložnost, če se želite preizkusiti v kakšni novi disciplini. Pazite 

zgolj na to, da vam bojo predmeti doma odobreni.

pet mesecev v Milanu



Seveda je najbolje, da o izberi predmeta povprašate tudi kakšnega italijanskega študenta, kateri 

vam bo zagotovo z veseljem pomagal. Po izberi predmetov in podpisanem learning agreementu 

se začenjajo lepši časi. Končno si študent na politecnicu.

Šola in sam kampus na katerem se nahaja sta ogroooomna in sama sem se na začetku 

neprestano izgubljala. Šola premore delavnice za izdelavo prototipov, fotografski studio ter 

knjižnico materialov o katerem sem lahko zgolj sanjala. In vse to mi je bilo omogočeno uporabljati.

Glede študija: zelo radi delajo v skupinah, kar je bila zame zelo pozitivna izkušnja. Naučila sem se 

pravega timskega dela, prilagajanja in si seveda pridobila nove prijatelje s katerimi sem pred izpiti 

preživela veliko uric.

Glede znanja italijanščine: vsa predavanja so v italijanščini in ne v angleščini!  Sama sem se 

odločila za Italijo, ravno zato ker govorim italijansko in to mi je še kako prav prišlo. Res je, da večina 

erasmus študentov ni govorila čisto nič italijansko, vendar so se zato veliko težje znašli. In vsi vemo, 

da Italijani in angleščina niso najboljši prijatelji. Vendar če si resnično želiš v Milano, naj ti to ne 

predstavlja ovire, vse se da, če se hoče. 

Pa še to: Milano je drag! To je dejstvo! Najemnine stanovanj so neprimerljive s slovenskimi.  Za 

samostojno sobo v stanovanju je mesečno treba odšteti kar 350 eur in več. Tudi hrana je precej 

draga in še kako sem pogrešala privilegij študentskih bonov. Zato raje pojdite v market, kjer so 

cene živil skorajda enake našim, in si kaj dobrega sami skuhajte. Vendar nikar ne zamudite vseh 

kulinaričnih izkušenj, ki vam jih ponuja Italija. Najboljši način, da izkusite le to, se imenuje APERITIVO. 

Tudi nočno življenje je drago, vstopnine v klube znašajo najmanj 10eur. Seveda obstaja veliko 

ugodnosti za erasmuse, zato se včlanite  v ESN MIlano (erasmus student networkeliko). ESN 

organizira številne dogodke, zabave, izlete, ki so cenovno zelo ugodni.
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Nasvet za preživetje v Milanu: ne sekiraj se in take it easy! Navadi se na zamujanje profesorjev, 

slabo oraganizacijo, čakanje, stavkanje in veliko veliko govoričenja. Ko boš sprejel italijane za 

takšne kakršne so, boš resnično lahko začel uživati in spoznavati prednosti italijanskega 

življenja: veliko veliko dobre hrane, designa in dogdkov, pa seveda dobrodušnost, 

simpatičnost in toplina italijanskega naroda.

Mogoče moraš biti za to ogromno kaotično mesto poseben tip človeka. Zato le razmisli če je 

Milano pravo mesto za tvojo izmenjavo. Jaz sem prepričana da je meni pisan na kožo in da 

sem iz izmenjave potegnila veliko več kot sem na začetku pričakovala: nove izkušnje (tako 

slabe kot dobre), nova znanja, samozavest in najpomembneje nove prijatelje. Preživela sem 

pet mesecev v Milanu in sedaj vem, da sem kos marsičemu!
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