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Čudovitih, sončnih 5 mesecev sem preživela v Valencii. Ena izmed najlepših izkušenj v življenju 

do sedaj. Študijsko izmenjavo sem opravljala med mojim prostim letom. Po zaključenem tretjem 

letniku ter praksi v Sloveniji sem se odločila izkusiti življenje v tujini, se naučiti španščine ter 

izvedeti nove poglede na dizajn. Ko sem se vpisovala na izmenjavo sem razmišljala o Sevilli in 

Valencii. Na koncu sem se odločila za Valencio, ker sem od preteklih študentk izvedela ogromno 

pozitivnih informacij in tako je bilo tudi pri meni! Profesorji ( ne vsi ) govorijo angleško in se lahko 

normalno vse dogovoriš.  

Predmeti potekajo v španščini, zato si večina erazmus študentov izbere predmete, ki so bolj 

kreativni in pri katerih se ustvarja z rokami ter ni toliko same teorije. Erazmus koordinatorji so 

izredno prijazni in na voljo ves čas. Na začetku semestra je možen vpis na tečaj španščine v okviru 

fakultete. Traja 14 dni in je super uvod v celotno izmenjavo. Izbrala sem si učenje kaligrafije 

povezane z risbo, španščino, učenje programa 3D rhino ter delavnico notranjega interierja, kjer 

smo izdelovali razstavni prostor za Vical ter sodelovali na tednu urbanizma kjer smo iz palet 

oblikovali inštalacije.  

Stanovala sem v samem centru mesta, kjer je tudi locirana šola in sicer nas je bilo skupaj 5. 

Prebivališče sem si poiskala preko agencije Helloflatmate. Valencia ima odlične avtobusne 

povezave, metro,… Sama sem si kupila rabljeno kolo, ker imajo odlično urejene kolesarske poti. 

Na voljo pa je tudi Valenbisi, mestno kolo. Okoli mesta je ogromni park na voljo za razne športne 

aktivnosti. Valencia je zares idealno mesto za erazmus izkušnjo, ima vse in še več. Morje, narava, 

palme, odlična hrana, sproščeni, zabavni ljudje, ogromno dogodkov, razstav, nasplošno obilo 

možnosti kako si pametno zapolniti čas izven predavanj. Barvite stavbe, povsod ogromno detajlov, 

ki te inspirirajo. Ter SONCE ves čas! Čeprav sem bila na izmenjavi v zimskem času smo imeli 

minimalno 6 stopinj čez noč. Standard cen je približno enak, kot v Sloveniji. Osebno ne bi 

spremenila niti ene stvari. Toliko kolikor se v tujini naučiš o sebi in življenju je nekaj 

neprecenljivega. Vsakemu polagam na srce, če ima že samo minimalno željo ter možnost 

opravljanja študija ali prakse v tujini, ja!  

Še nekaj koristnih informacij:  

ESN card (erazmus kartica za razne popuste ( Ryanair, Eurosender, bari, workshopi,…)  

Meetup: aplikacija z zbranimi delavnicami, športnimi ter kreativnimi dogodki, ki se dogajajo v Valencii 

Wallapop: aplikacija buy&sell  

Prilagam elektronski naslov na katerega bom z veseljem odgovorila, če imate kakšna vprašanja – 

nusa.kern@gmail.com 
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