
Kako začeti?  
Ne vem, čez leto sem pisal blog in sem v njem napisal že vse…   
 
Kako v Rim?  
Svetujem vlak. Italijanski so veliko boljši od slovenskih, cena Rim – Trst je 75 €, vožnja traja 
dobrih 6 ur z menjavo v Venezia-Mestre. (več na www.trenitalia.it).  
 
V Rimu preživeto leto se je precej razlikovalo od prvih dveh let v Ljubljani..Rim je ogromna 
prestolnica, ima skoraj tri milijone prebivalcev in utopija je pričakovati, da bi na ulici srečal 
koga ki ga poznaš, še posebej ko zapustiš avtobusno ali metro postajo v bližini tvojega doma. 
Vse se porazgubi kot v filmu. Zgubil sem se tudi jaz, in to ne enkrat. Sploh prvi mesec je bil 
kritičen. Obvezni prvi nakup je mestni zemljevid. Vsak kiosk prodaja mesečne karte za 
avtobus oziroma metro (velja ista). Enkratna stane 1 €, dnevna 4€, mesečna pa 30€. Tu 
nikakor ni dobro varčevati z denarjem, saj peš ne prideš nikamor. Metro od 00:00-6.00 ne 
dela, prav tako so ob teh urah precej reducirane avtobusne linije (podobno kot v Ljubljani). V 
Rimu je kolesarjev zelo malo, večino dni nisem videl nobenega. Domačini se, če imajo 
možnost, vozijo z motorji, tudi pozimi.  
 
Rim kličejo tudi večno mesto in to nikakor ni za lase privlečeno. Mesto je po večini zelo lepo, 
vsak del ima svoje posebnosti, turistične točke pa so seveda Kolosej, Fontana di Trevi, Piazza 
Navona, Vatikan itd…ampak to je tako ali tako že vsem osnovnošolcem jasno. Večina 
ogledov je zastonj, zato pa se je potrebno »paziti priseljenskih vu-comprajev«. Ti so ponavadi 
temnopolti, afriškega ali romskega porekla in so zelo vztrajni pri vsiljevanju svojega blaga. 
Ne nasedajte, razen če vas prosi za kavo mu jo lahko plačate. Potrebno se je zavedati, da 
takrat date vse njemu, če pa kupite kakšen artikel, pa večino dobi njegov gospodar. Kava, tako 
kot npr.kepica sladoleda stane 1 €, glede na uglajenost lokacije pa se cena dviguje do 5 €. 
 
Stanovanje: Sam sem imel precej težav z iskanjem stanovanja in prve dni sem preživel v 
hostlih in nžjerazrednih hotelih. Svojevrstna dogodivščina. Na pomoč sem se obrnil tudi na 
svojega koordinatorja v Rimu, a skupaj nisva našla nič, kar bi mi ustrezalo. Ob univerzi deluje 
tudi organizacija ESN, ki se ukvarja z vsem kar erasmusi potrebujemo. (www.esn-roma.it). 
Svetujem vam, da se obrnete tudi na njih, jaz sem zanje izvedel šele ob prihodu v Rim, kar je 
ena največjih napak. Stanovanje sem na koncu le našel. Od fakultete je bilo z avtobusom 
oddaljeno 20 minut  Potrebno se je zavedati, da to ni Ljubljana in da je to zelo sprejemljiva 
opcija. Imel sem svojo sobo, kopalnico in kuhinjo z bivalnim prostorom pa sem si delil s še 
tremi mladimi. Pomembno je, da ima stanovanje internet, pralni stroj, sušilo, dobrošel sta 
balkon in mikrovalnovna pečica. Sam sem imel vse omenjeno, cena pa 550 eurov, vključeni 
stroški. Če si sobo deliš s cimrom, se cena hitro spusti na okoli 350 eurov, sicer pa so cene od 
250 -600 eurov, odvisno od lokacije, opremljenosti itd. .   
 
Veliko oglasov lahko zasledite na internetu, a sobo in cimre morate tudi videti. Veliko 
oglasov je v okolici univerzitetnega kampusa pri čemur odsvetujem tiste od raznih agencij. 
Bolje je, da se iz prve sestanete z lastnikom in dogovorite. Kolikor sem uspel videti, je 
najbolje imeti stanovanje v San Lorenzu, četrt nekaj 100m južno od Sapienze. Tu je tudi 
veliko mladih in polno nočnega življenja. Faks in zabava: Primarni vzrok erasmus izmenjave 
mora biti študij. * Naj se to ne sliši »Učiteljsko«. Še posebej tisti, ki boste imeli težave z 
jezikom (sam jih nisem imel), se enostavno morate učiti, saj se sicer hitro lahko zgodi, da se 
študij sprevrže v trpljenje v poletnih mesecih. Spoznal sem nekaj takih primerov. Že res, da so 
poleti tudi najboljši erasmus žuri (ob bazenih, ob morju….spet organizirani  s strani esn-ja), a 
ti so tako ali tako čez celo leto 4 dni v tednu, tako da kar se tega tiče se zamujeno na koncu 
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težko nadoknadi. Študij kot tak je po mojem mnenju lažji kot v Sloveniji. Ni tako naporen, 
manj je ur v laboratoriju. Na smeri »Farmacia« se precej bolj posvetijo lekarni in delu v njej. 
Snov je zelo podobna kot v Sloveniji, tako da kar se tega tiče ni velikih razlik. Zloglasnega 
predmeta FK3 ne boste srečali, seveda pa morate vzeti bodisi Chimica farmaceutica e 
tossicologica 1 (prof.Ortar - veliko sintez, mešanica vseh naših farmacevtskih kemij) ali pa 
Chimica farmaceutica e tossicologica 2 (precej težak predmet, pretežno teorija FK2+FK3). 
Priporočam tudi predmet Kemija naravnih organskih substanc (Chimica delle sostanze 
organiche naturali – prof. Giovannoli), ki je precej enostaven za se naučit, je pa precej vreden 
in koristen za nadoknadit kreditne točke ki vam manjkajo. Pri predmetu Biokemija se 
poizkušajte izogniti prof.Agostinelliju, za katerega pravijo da je »najhujši« profesor na 
univerzi. To pravim zato, ker erasmus študenti lahko izbirajo svojo skupino, predvsem zaradi 
ur, ki se jim sicer prekrivajo. Letnik je namreč pri večini predmetov razdeljen na A-L in M-Z. 
Podrobneje o tem se lahko pozanimate tudi pri tamkajšnjih študentih.  
 
Kolikorkoli študirate-vseeno nekatere diskoteke morate obiskati*: Testaccio, Alien, Alpheus, 
Candeliere Clandestine … so zagotovo vrhunec erasmus zabav. Dobro je, da tja ne greste 
sami, kako si boste našli družbo pa prepuščam vam. Sam sem se največ družil s sošolci iz 
Španije. Teh je v Italiji tudi največ in so po mojem mnenju najbolj družabni. Slaba stran 
erasmus zabav so drage cene pijač. Te so med 3-5 eurov, neodvisno od pijače (boni). Zato pa 
je praksa, da se erasmusi dobijo do dve uri prej na nekem mestu blizu diskoteke, da se 
dodobra ogrejejo že prej.  
 
Hrana: Bonov ni, ob univerzitetnem mestu, kakor oni pravijo tamkajšnjem kampusu pa sta 
dve dokaj veliki menzi, v katerih lahko ješ enkrat na dan (kosilo ali večerja, razen ob 
nedeljah) za pičla 2 eura. * Pičla, saj te podoben obrok v restavraciji stane 25 eurov, brez 
kakršnegakoli pretiravanja. V menzi se najdlje čaka okoli 13.ure (do 30 minut), sicer pa ni 
pretirane gneče in jo velja koristiti. Ko je ne je najbolje, da si kuhaš sam, italijanski marketi 
pa imajo veliko izbiro »že pripravljene« hrane za pogret, tako da ti včasih olajšajo življenje, 
če nisi največji mojster za štedilnikom.  
 
Skupni stroški (stanovanje+hrana in pijača+avtobus+ostalo): 1000 € na mesec 
 
Upam in verjamem da sem Vam v določeni meri pomagal in da Vam bo erasmus 
dogodivščina za vedno ostala v lepem spominu. Za dodatne informacije lahko obiščete tudi 
moj blog ( www.gomezelj.tk  (2008/2009) ali pa me kontaktirate na gomi915@hotmail.com  
 
Lep pozdrav, Rok Gomezelj 
 
 
 
 
 
* Kako to urediti boste izvedeli od tamkajšnjih koordinatorjev, tutorjev, esn-ja….  
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