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Mlada oblikovalka Kaja
Julija Hrovat na Erasmus
izmenjavi v Carigradu
Program Erasmus, ki praznuje 30. obletnico, omogoča študentom in diplomantom
možnost študija in prakse v tujini. To je izkoristila tudi mlada oblikovalka Kaja
Julija Hrovat, dobitnica Mercedes-Benz Fashion Award 2016, in dva semestra
dodiplomskega študija preživela na izmenjavi Erasmus v Carigradu.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Zakaj ste se odločili za mednarodno
izmenjavo? Kakšno podporo vam je pri tem

nudila fakulteta?
Ker sem že od majhnega z mami veliko
potovala, sem na Fakulteti za dizajn komaj
čakala, da se bom lahko prijavila na izmenjavo
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Na seznamu bilateralnih pogodb s tujimi

fakultetami sem iskala mesta, v katerih še
nisem bila. Na moj izbor je vplival tudi vtis, ki
sta ga v 1 . letniku name naredila gostujoča
profesorja predstojnik katedre in profesorica 2
Mimar Sinan Fine Arts University v Carigradu.
Večino stvari smo uredili na moji fakulteti, pa
tudi na mednarodni pisarni fakultete v
Carigradu je bilo vse super urejeno.
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Kakšne izkušnje ter doživetja vam je
prinesla mednarodna izmenjava?
Skoraj 18-milijonski Carigrad je kulturno
popolnoma drug svet. Vsak dan me je naučil
kaj novega. Raziskovala sem vse kotičke:
dveurna vožnja na azijski del mesta po blago,
izgubljanje po bazarju med iskanjem gumbov
in zadrg . . Vsakič nova dogodivščina. V
Carigradu se mešajo različne kulture in vere, a

vsi živijo v harmoniji in vsak je takoj pripravljen
priskočiti na pomoč.

Bi tudi ostalim svetovali, da izkoristijo
možnosti programa Erasmus+?
Vsak bi vsaj enkrat moral na Erasmus+
izmenjavo ali prakso. Izkušnje v tujini so
neprecenljive, vsak dan se učiš življenja.
Sama sem odšla še na dve študijski praksi v
Stockholm in Antwerpen, kjer sem pridobila

spet nove izkušnje. Ob spominu na doživetja v
Carigradu se še danes ne morem nehati
smejati,
V Sloveniji naloge nacionalne agencije
programa Erasmus+ za področje izobraževanja,
usposabljanja in športa izvaja CMEPIUS
(Center Republike Slovenije za mobilnost in
evropske programe izobraževanja in
usposabljanja), študent pa vse potrebno uredi
v mednarodni pisarni svoje fakultete.

