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Predstavila vam bom moje izkušnje in vas
poskušala prepričati, da je Erasmus+
nekaj na kar morate iti, verjemite mi, ne
bo vam žal.

Poznate pravilo 5 sekund? Postaviti si
morate vprašanje in na njega odgovoriti v
5 sekundah, ker če razmišljate predolgo,
potem najdete razloge proti, ki to sploh
niso ;).

In če gremo na drugo stran. Na negativni
pol. Kaj je najslabše kar se vam lahko
zgodi? Da ne opravite obveznosti v tujini
in morate del štipendije vračati? Da ne
opravite letnika na domači fakulteti in
eno leto izgubite? In če je to najslabše
kar se vam lahko zgodi… potem
pravzaprav res nimate razloga da ne
greste. Kaj je denar v primerjavi z novimi
prijatelji, dogodivščinami in uživanjem?
In kaj je eno izgubljeno leto proti celemu
življenju?



KAM? ITALIJA

KDAJ? 2.semester v 2.letniku – ZAKAJ? 2.letnik sem si izbrala, ker se mi zdi najmanj zahteven letnik na

našem študijskem programu. 1. letnik odpade, ker lahko greš na izmenjavo šele v drugem letniku. 3. letnik pa
sem izločila, zaradi prakse in diplomske naloge. Poletje sem si izbrala, ker se poleti zdijo vse težave manjše, če
bi slučajno imela kakšne.





IZBIRA DRŽAVE IN UNIVERZE

Pri zbiri države in univerze imate dve možnosti – tako kot pri vseh stvareh:

1. Izbira z MOŽGANI

2. Izbira s SRCEM

Če se odločite z možgani, boste po vsej verjetnosti izbrali državo, v kateri govorijo vam poznani jezik, ali imajo v
tem jeziku vsaj predavanja. Osredotočili se boste na univerze, ki imajo podobne smeri študija in predmete, kot
na vaši fakulteti , da boste lahko dobili čim več predmetov priznanih in boste tako lažje opravili obveznosti, ko
se vrnete nazaj. Gledali boste države, ki imajo nizke stroške bivanja.

Sama sem stavila na srce. Vedno me je zraven modnega oblikovanja zanimala arhitektura in dizajn notranjih
prostorov, tako da sem se želela izpopolniti v teh znanjih. Izbira države je bila lahka. Kriteriji, ki sem si jih
postavila so bili: blizu morja, ne predaleč Slovenije, odprti in optimistični ljudje, zanimiva kultura,… In glavni
zadetek je ITALIJA.

Oba načina izbire sta pravilna. Nekaterim je bliže nekaj, drugim nekaj čisto drugega.



Italija



V Italiji imajo šolski sistem izoblikovan drugače, kot pri nas. Oni imajo en dan - en
predmet. Tako sem npr. v sredo imela od jutra do večera Digitalni dizajn. Predavanja se
pri njih začnejo okoli 10ih in trajajo do okoli 18ih, s tem da imajo od 12ih do 15ih odmor
za kosilo. Na ta način se pri posameznem predmetu naredi več.

Izpiti pri njih so pri vseh predmetih sestavljeni iz pisnega dela in ustnega zagovora, pri
nekaterih so vključene tudi seminarske naloge in različni projekti. Izpit pri njih ne temelji
na podlagi predavanj. Pri njih je poudarek na knjigah. Profesor ti da izbor 5 knjig, izmed
katerih si moraš izbrati 3. S tem si širiš obzorja in na ta način se učiš z razumevanjem, ker
je nemogoče, da se „napiflaš„ tri knjige, ki na izboru najtanjše ne bi dobile priznanja.

Izpite sem pri dveh predmetih opravljala v angleščini (kar sem se šla pred izpitom
individualno dogovoriti s posameznim profesorjem), pri enem pa v italjanščini.

ŠTUDIJ



OBVEZNOSTI
Izbrala sem si 3 predmete: digitalni dizajn, sodobnost industrijskega dizajna in del predmeta laboratorijski industrijski
dizajn. Pri vsakem predmetu sem dobila 8 ECTS ( določeno je koliko ECTS točk potrebuješ za posamezni semester ).

En predmet sem si naknadno spremenila z dokumentom Learning agreement change. Svetujem vam, ta si ta dokument
doma natisnete in vzamete zraven za vsak slučaj, ker ni prijetno, ko moraš že takoj na začetku, ko prideš v novo državo,
iskati kje imajo kopirnico in skener.

Vse obveznosti v tujini sem opravila. Pridobljena znanja se mi bodo upoštevale kot dodatek pri diplomi, saj zaradi različne
smeri študija nisem imela možnost priznavanja predmetov. Pri priznavanju predmetov so profesorji zelo obzirni. Če si ne
boste tako kot jaz izbrali xy študija, pri priznavanju ne boste imeli težav. Oglasite se pri vsakem profesorju posamezno, mu
obrazložite situacijo in argumentirajte zakaj mislite, da bi se vam lahko predmet tukaj nadomestil s predmetom v tujini. To
naredite PREDEN greste na izmenjavo.

Ali bi šla na isto fakulteto, če bi lahko ponovno izbirala, ali bi izbrala takšno, kjer bi se ti predmeti priznali? Definitivno bi šla
na isto. Res je, da bom mogla letos v tretjem letniku vložiti nekoliko več truda kot vsi ostali, da bom nadomestila lanske
predmete, vendar sem bogatejša za znanja, ki mislim, da mi bodo kasneje v življenju in pri iskanju zaposlitve prav prišle.



JEZIK
Mene je izmed vsega najbolj skrbel jezik. Pravijo, da če ti leži matematika,
potem ti jezik ne. In obratno. Pri meni to drži kot pribito. V jeziku nisem nikoli
blestela. Nikoli. Ne v angleščini, ne v nemščini. In izbrala sem si univerzo v
Italiji, kjer so bila predavanja v ITALJANŠČINI – jeziku, ki ga nisem poznala in se
ga nikoli nisem učila. Kaj sem spoznala? Jezik vas sploh ne rabi skrbeti, niti
malo. Ko bo edini jezik, ki ga boste slišali ta, ko bodo vse revije v tem jeziku, ko
bodo igralci v filmu govorili samo ta tuj jezik, ga boste osvojili na podzavestni
ravni. Jezik razumeti ni težko, nekoliko težje je govoriti. Ampak tudi to gre, če
se potrudite. Preden greste na izmenjavo dobite tudi možnost spletnega
opravljanja tečaja v jeziku, ki ga želite spoznati.



SAM ALI Z DRUŽBO?

Sam. Definitivno sam. To je moj nasvet. Če greš na izmenjavo skupaj z
nekom se je treba prilagajati. Skupaj določita državo, stanovanje, kje
bosta v petek zvečer,… Če pa greš sam, je vse na tebi. Ti si kreator/ka
svojega življenja in časa. Po mojem mnenju spoznaš tudi več ljudi, ker si
prisiljen, da se družiš z novimi obrazi, če nočeš samevati.

Edino mogoče, kar vidim kot prednost, če greš z nekom skupaj je, da več
potuješ. Vsaj jaz bi verjetno, če bi šla skupaj s prijateljico. Več kot sem.



STANOVANJE

Ko boste iskali stanovanje je najboljše, da se po pomoč obrnete na tutorko. Na začetku se boste večinoma 
ukvarjali z dokumentacijo. V stiku boste s Erasmus koordinatorko na naši fakulteti ( Julija Volmajer Valh, Nataša 
Vujica Herzog ), Erasmus koordinatorko na naši univerzi ( Lidija Sosič ) in Erasmus koordinatorko na tuji univerzi. 
Ta tuja koordinatorka vam bo posredovala osnovne informacije, ki jih boste potrebovali v zvezi s tujo fakulteto. 
Najboljše je, da to osebo vprašate tudi o kontaktnih podatkih tutorjev – če podatki niso zapisani na spletni 
strani. Tutorji vam bodo znali najboljše svetovati, katera stanovanja so primerna in blizu fakultete. 

Jaz sem bila v stiku s študentko zadnjega letnika, ki mi je poiskala stanovanja. Ta stanovanja si je šla pogledati, 
naredila izbor treh in mi na koncu svetovala. Tako da, ko sem prišla v Italijo sem si ta tri stanovanja le še 
pogledala in se odločila. 

Imela sem stanovanje v hiši, blizu drugega največjega trga v Ascoli Piceno, kjer se je stalno nekaj dogajalo. Blizu 
je bila avtobusna postaja, trgovina in železniška postaja. Do fakultete sem imela 10 min hoje. Stanovanje sem si 
delila s 4 italijankami ( dve na isti fakulteti kot sama – arhitektura, dve medicina ). Vsaka izmed nas je imela 
svojo sobo. Kuhinjo in dnevno smo si delile, prav tako obe kopalnici. 



STROŠKI

Denar, ki sem ga DOBILA v sklupu Erasmus financiranja:

- dodatna sredstva k osnovni Erasmus+ finančni dotaciji v višini 80 EUR/mesec

- osnova za dodelitev dodatka za socialno šibke študente v programu ERASMUS+ v višini 270 EUR/ mesec

- države z visokimi stroški bivanja ( Avstrija, Danska, Finska, Francija, Irska, Italija, Lihtenštajn, Norveška, 
Švedska, Švica, Velika Britanija ) - 430 EUR/mesec 

Denar, ki sem ga PORABILA:

- Stanovanje 160 EUR + približno 40 EUR stroški

- Hrana: približno 30EUR/ teden 

- Potovanja, kino in podobno: 100EUR/mesec

Ali sem porabila kaj lastnega denarja? NE. Denar, ki sem ga dobila preko Erasmus financiranja mi je zadostoval 
za čas celotnega študija v tujini. 



Če se odločite in boste šli, bo naslednje 
vprašanje takoj, ko boste prišli domov….



Če boste imeli bilo kakšno vprašanje, mi kar napišite. Ali pa, če boste potrebovali koga, da vas pred odhodom
spomni, da ste se prav odločili, ko bodo vaši starši padali v nezavest. ;)

Gmail: jasna.stampfer@student.um.si

Facebook: Jasna Štampfer

Zapomnite si, da kamorkoli boste šli, bo to, na nek način, postalo del vas.




