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UNIVERZA V GRANADI:
Izmenjavo sem opravljala v Granadi (Universidad de Granda) od septembra 2017 do julija 2018. Šla
sem tja z znanjem italijanščine in z začetnim tečajem španščine, sicer pa glede jezika nimajo
sprejemnih pogojev ampak vsa predavanja in izpiti so v španščini, tako da je zelo priporočljivo vsaj
minimalno znanje. Vsi profesorji so bili z mano zelo prijazni in prilagodljivi. Koordinator je zelo
dostopen in komunikativen, vse sem brez najmanjšega problema urejala z njim.
Način dela se malo razlikuje od dela na naši univerzi. Nimajo ustnih izpitov, na pisnem tako pišeš tudi
teorijo. Imajo več sprotnega dela z oddajanjem poročil in priprav na vaje. Pri končni oceni se zelo
upošteva sodelovanje na predavanjih, vajah, samoiniciativnost in sledenje predmetu. Na začetku sem
se morala malo navaditi tega načina vendar je na koncu zelo učinkovito in tudi manj stresno. Veliko je
dela v skupinah in parih, projektov in različnih predstavitev, kar je tudi razlika z Ljubljansko univerzo.
PREVOZ, PREHRANA, NASTAVITEV, ŽIVLJENJE:
Granada leži 100km stran od fantastične obale Andaluzije, 40km od najjužnejšega smučišča v Evropi Sierra Nevada z vrhovi več kot 3000m, pozimi kar 140km smučarskih prog. Malaga je oddaljena
120km, Sevilla okoli 200km. Večja letališča so ravno v teh dveh mestih, ki sta povezana z Benetkami z
nizkocenovnimi leti. Prevoz do tja ni velik strošek, za povratne karte lahko daš tudi pod 100€, če se
malo organiziraš in jih poiščeš.
Mesto ima največ Erasmus študentov v Evropi, je zelo internacionalno, kar pa ne pomeni da je
angleščina zelo cenjena - bolj si pomagaš s katerim od romanskih jezikov. Ker je mesti zelo
študentsko, je nastanitev relativno lahko poiskati in tudi za zelo zmerno ceno, če le pogledaš malo
izven centra, kar pa ni nobena taka stvar saj je Granada še malo manjša od Ljubljane. Obstajajo strani
na internetu kjer lahko najdeš oglase stanovanj, obstaja pa tudi ogromno Facebook skupin v katerih
se ves čas objavlja glede stanovanj. Plačevala sem 230€ skupaj s stroški in stanovala 10min od centra
ter 5min od univerze, poznala sem pa tudi ljudi, ki so plačevali še manj (malo bolj oddaljeni). Hrana je
v trgovinah zelo poceni, če za hrano porabiš več kot 120€ na mesec, si privoščiš zelo kakovostne
produkte.
Življenjski standard je v Andaluziji nižji kot pri nas, čisto verjetno pa je, da se živi boljše. Ljudje so
prijazni, v trgovinah in na avtobusih vsi pozdravijo. So zelo gostoljubni in družabni. Ves čas se nekaj
dogaja v mestu, dogodke se najde za vse okuse. Je med zadnjimi tremi mesti v Španiji, kjer še imajo
tapase vključene v ceno pijače, se pravi z vsako pijačo, ki jo naročiš, ti pripada tudi tapas. Mesto je
kulturno izredno bogato, sobivanje muslimanske, krščanske in judovske vere naredi svoje. Palača
Alhambra, ki spada pod svetovno UNESCO dediščino naredi neverjeten ambient starim mestnim
jedrom. Tudi če tja ne boste šli na izmenjavo, vam ogled mesta zelo priporočam.
OCENA IZMENJAVE IN PODPORE PRED, MED IN PO KONCU:
Izkušnja življenja in študiranja v tujini je nekaj kar ti spremeni življenje. Novi ljudje, novo okolje in
kultura, ti neverjetno razširijo poglede na svet in nase. Moje leto bi ocenila kot zelo uspešno. Naučila
sem se novega jezika, ki je eden izmed glavnih svetovnih jezikov, na kar sem ponosna, ker na začetku
res ni bilo enostavno. Naredila sem vse izpite in pridobila ogromno novih znanj. Podpora iz naše
fakultete je bila odlična. Vsi so odzivni na maile, komunikacija je bila hitra. Zahvalila bi se gospe
Katarini, s katero sem reševala vsa tehnična vprašanja tekom leta in tudi mentorju prof. dr. G.
Dolinarju!
Za vse, ki vas zanima izmenjava, ne samo v Granadi ampak kamorkoli, če ste v dvomih me lahko
kontaktirate na zgoraj napisani mail ali na telefonsko številko, bom zelo vesela vseh vprašanj!

