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1. Porque é que escolheste Ljubljana como o teu destino de Erasmus?
Eu decidi candidatar-me para Erasmus quando estava ainda no 1º ano de licenciatura e
aconselho todos a fazer o mesmo, pois, desta forma, temos a liberdade de ir no 2º semestre
(isto tendo em conta que ninguém quer ir de Erasmus no 2º semestre do 3º ano, pois é quando
acabamos o curso), o que é fantástico, pois o clima vai melhorando. Quando a saudade começa
a apertar cada vez mais, o tempo ajuda. Como me candidatei nesta altura, sobraram apenas
algumas vagas para mim: Pavia, Vilnius ou Ljubljana. Escolhi a última devido à localização e não
podia ter escolhido melhor.

2. O que é que gostaste mais?
Quando lá cheguei, fiquei surpreendida. A cidade é maravilhosa, as pessoas também. É tudo
muito pequenino e muito rapidamente criei a minha rotina, os meus cantinhos, o meu café e
isto ajudou-me a sentir em casa. Fiquei chocada com a Eslovénia, um país onde estamos a 1h da
montanha e a 1h da praia, onde há lagos, cascatas e tanta beleza natural. Se vão de Erasmus
para as festas, esqueçam Ljubljana. Se, por outro lado, forem para ter um experiência diferente,
para conhecerem uma nova cultura, para fazerem desporto, para se conhecerem a vocês
mesmos, esta cidade é a melhor escolha possível.

3. Como foi o processo de escolha de alojamento e onde procurar?
Eu, mal soube que fui selecionada, comecei a procurar casa e, como faltava quase um ano
para ir, tive uma enorme facilidade em entrar nos dormitórios da faculdade, que têm cozinha e
wc partilhadas e onde os quartos são para duas pessoas. No entanto, a quantidade de pessoas
que não consegue entrar no dormitório é imensa, mas as casas são a preços acessíveis e não
muito difíceis de encontrar. A universidade ajuda-vos durante o processo todo e envia-vos os
links de onde podem procurar casa mal são aceites.

4. Qual é o custo de vida?
Para terem noção, eu gastava cerca de 300 euros por mês, quase nada para quem compra
a sua comida, quem paga a renda e quem paga o necessário para a faculdade. É tudo muito
barato mesmo. Os estudantes têm um cartão (BONI) e o máximo que se paga num restaurante
é 4,37 euros e temos 30 refeições por mês acumuláveis. Em termos de transporte, a cidade é
pequenina, mas, visto que eu andava em 4 faculdade diferentes, comprei o passe (20 euros por
mês). Por 3 euros por ano, temos acesso às bicicletas da cidade, que foi, sem dúvida, o meu
meio de transporte preferido. Por 4 euros, se não me engano, temos acesso à biblioteca nacional

(por um ano), que é o melhor sítio de sempre para estudar. Também adorei o acesso gratuito
a ginásio e aulas, usei este meu tempo para começar a praticar boxe.

5. Como é a faculdade (Nível de dificuldade, tipo de avaliação)?
As aulas são todas em inglês e são complicadas. Para mim, o meu Erasmus foi um abrir de
olhos. A avaliação é de 0 a 10 e senti, pela primeira vez, que os professores queriam saber o que
eu pensava e que tinham interesse no meu percurso académico. Portanto, para mim, foi nesses
meses que ganhei objetivos e interesse cru pelo meu curso e o meu futuro. As faculdades têm
ótimas condições e as aulas são muito cativantes.

6.

Quais são os conselhos que gostarias de dar aos futuros alunos da universidade em
questão?

•

Invistam em vocês mesmos. Tentem ver o que existe para além das festas e usem este
tempo para melhorar as vossas notas;
Procurem tudo com antecedência: alojamento, voos (melhor forma de chegar a
Ljubljana – voo para Veneza e autocarro até Ljubljana).
Mal chegarem sigam as instruções que vos mandam por e-mail e tratem de toda
burocracia necessária. São uns primeiros dias cansativos a tratar de tudo e mais alguma
coisa, mas quanto mais rápido melhor, pois poderão começar a usufruir de todas as
regalias que Ljubljana tem para estudantes.
Mais importante do que viajar para fora é conhecer a Eslovénia, eu viajo imenso e
consigo dizer-vos com certeza que este é o meu país preferido.
Aproveitem. Ao passar todos os dias pela loucura que é a Avenida de Berna em Lisboa,
tenho saudades do silencio de Ljubljana, dos gelados do vigo, das esplanadas e do ar
puro. Aceitem a paz e o sossego que Ljubljana representa.
Falem comigo, sem problemas. Se forem aceites ou estejam a pensar em Ljubljana,
podem contactar-me que eu conto-vos muito mais (o que visitar, sítios para comer, o
que precisarem).
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