
Moja »Porto izkušnja« se je začela z zbiranjem pravega mesta za izmenjavo. 
Vseskozi sem si želela v Španijo, vendar sem na koncu rekla »No, pa dajmo poskusit 
s Portugalsko«, ker sem v Španiji bila že 2x in sem si želela izkusiti še nekaj novega. 
In danes lahko rečem, da sem se brez dvoma odločila pravilno.
Ta izkušnje je bila najlepša izkušnja v mojem življenju do sedaj in se je bom z ves-
eljem vedno spominjala.
Spoznala sem ogromno novih prijateljev iz celotne Evrope in tudi širše in z njimi 
ostajam v dobrih odnosih. Spoznala sem nove kulture, nove poglede na svet, pred-
vsem svet ustvarjanja, oblikovanja. 
Verjamete ali ne, vendar v Portu nisem doživela ene slabe izkušnje, ne z ljudmi na 
faksu, ne z ostalimi Erasmus študenti, niti ne z ljudmi z ulice. 
Lahko samo rečem, da se bom nekega dne v Porto vsekakor vrnila. Mogoče tudi za 
dlje časa…
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Mesto:
Porto je vsekakor eno prijetnejših Evropskih mest, na katerega mogoče najprej ne pomislite. 
Je dokaj mirno, dobro organizirano (Metro te pripelje vsepovsod), lepo mesto prijaznih ljudi, 
zanimive arhitekture (tako stare kot moderne), v katerem najdeš vse kar potrebuješ. Njegova 
slabost je edino razgiban relief, kjer se lahko že na sprehodu do trgovine precej utrudiš. Aja, 
še ena slabost; milijon trgovin, sobotne stojnice, »vintage marketi«, kjer lahko pustiš celo 
bogastvo. 

Stanovanje:
Lahko rečem, da sem pri iskanju stanovanja imela precej sreče. Z Vanjo, s katero 
sva se skupaj podale na izmenjavo, nisva porabile dosti časa za iskanje in 
odločanje, saj sva zagrabile skoraj da prvo dobro priložnost, ki sva jo dobile. In 
odločitve nisva obžalovale, saj je bilo stanovanje odlično, polno opremljeno, v 
samem starem mestnem jedru s pogledom na reko Douro. Lastnik je bil izredno 
prijazen, odprt za vse rešitve, prav tako pa je odlično govoril angleško. Edina 
težavo smo imele z ogrevanjem, saj Portugalci nekako niso navajeni nanj in je 
bilo tako v zimskih mesecih nekoliko hladno, pomagale smo si le z majhnim 

električnim radiatorjem.
Študentom, ki se bodo odločali za izmenjavo predlagam, da si poiščejo stano-
vanje pred odhodom. Prav tako priporočam stanovanje v centru mesta, kjer 
imaš vse na dosegu roke. Meni osebno ni bil noben problem se peljati z metro-

jem do faksa in nazaj.

Faks:
Escola Superior de Artes e Design Matosinhos je šola s 
tradicijo, ki ima izkušene, priznane predavatelje, ki stvari 
jemljejo precej resno. Zato komurkoli, ki bi rad odšel na 
izmenjavo predvsem iz zabave, te šole ne priporočam. Dela 
se veliko, vendar če te to področje veseli, ni nobene težave. 
Lahko rečem, da sem se ogromno naučila, tako od preda-
vateljev, sošolcev in ostalih Erasmus študentov. Zelo zan-
imivo je spremljati različne poglede na oblikovanje in 
»prodajanje« svojih idej. Veliko je osebnega kontakta s pro-
fesorji, kar štejem za dobro. Študentom notranje opreme 
močno priporočam profesorja Rui Canelo (3ds Max, Light-
ing), ki obvlada angleščino in svoje področje. 
Prav tako se mi je zdelo super, da je na faksu kantina, kjer 
lahko dobiš kosilo, kavo ali kakšen prigrizek, »art« trgovina, 
kjer najdeš vse kar potrebuješ za ustvarjanje in prostor, kjer 
tiskajo, printajo.
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