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Glavni razlog za mojo odločitev, da odidem na študijsko 
izmenjavo v tujino, je bila radovednost in želja po novih 
izkušnjah in znanjih. Ko sem se odločala med različnimi 
fakultetami, sem dala prednost tistim, ki so imele meni 
zanimiv predmetnik in pa seveda celoten program v angleškem 
jeziku. Na koncu sem izbrala sončno Lizbono in bila sprejeta 
na fakulteto IADE. Predmete sem dobila kar v paketu, v okviru 
smeri Global design. Program je bil sestavljen tako, da smo 
pri vseh predmetih nadgrajevali isti projekt, zato menjava 
le teh ni bila mogoča. Dodatno sem si izbrala še predmet 
Fashion photography, kateri se je izkazal za pravilno 
odločitev! Zelo sem uživala v ustvarjanju in druženju s 
sošolci in profesorji. IADE me je zelo pozitivno presenetil. 
Že sam sprehod skozi hodnike univerze predstavlja malo 
doživetje. Je precej ogromen, v primerjavi z našim oddelkom, 
premore veliko opreme, različnih studiev, računalnikov in 
zelo kul profesorjev :) Celo svojo menzo ima!

Cenovno je življenjski stil v Lizboni podoben Ljubljani. 
Mesečno zapraviš 300-500 eur, odvisno od indvidualnih zahtev 
posameznika ter izletov. Najemnine sob se gibljejo od 
250-500 eur, odvisno od lokacije – priporočam pa, da če se 
že odločiš za nastanitev malo izven mesta, naj ima le ta v 
bližini metro postajo, ki povezuje s centrom mesta.
Življenje v Lizboni je lahko zelo aktivno. Ker je mesto znano 
po sončnem vremenu in ne tako mrzli zimi, imaš veliko 
priložnosti za obisk sosednjih mest ali plaž. Če si med bolj 
pogumnimi, pa lahko s surfom tudi skočiš v morje. Ali pa si 
v puloverju ter knjigo v roki poiščeš kotiček na plaži in se 
prepustiš soncu in milini :)
Lizbona je zelo multikulturno mesto in ljudje so zelo 
odprti, prijazni ter dostopni. Nisem imela nikakršnih težav 
spoznavati ljudi ter sklepati nova prijateljstva tudi izven 
faksa. V mestu nikoli ne zmanjka idej kaj početi. Od muzejev, 
sprehodov ob reki, vandranja po lizbonskih uličicah,  barov, 
kavarn, čudovitih sončnih zahodov, različnih art in flea 
marketov do tisoč in enih razglednih točk.


