POROČILO O ERASMUS IZMENJAVI V LAS PALMASU

V tem poročilu bom poskušal na kratko napisati stvari, ki mislim da so pomembne za lažjo pripravo na
ERASMUS izmenjavo v Las Palmas na Gran Canariji.
Za boljšo preglednost in lažje pisanje bom šel po smernicah, ki so jih predlagali na fakulteti.


Osnovne stvari
Dogajanje v Las Palmasu se večinoma dogaja blizu plaže Las Canteras – nočno življenje, športne
aktivnosti, druženje… Univerza se nahaja na »Tafira Baja«, to je pol ure vožnje z mestnim
avtobusom iz področja zraven Las Canterasa. Priporočam najeti sobo v bližini Las Canterasa,
drugače se boste morali veliko voziti z avtobusom, kar pa ni idealno.



Nastanitev
Glede nastavitve sta dve možnosti: Zasebna soba v deljenem stanovanju ali študentski dom.
Mislim, da je študentski dom slaba izbira, saj so cene nekje v rangu 500€ na mesec. Mislim, da je
zraven vključena tudi hrana. Lokacija študentskega doma je tudi slaba saj je na Tafiri Baji, ki je
daleč od nočnega dogajanja in plaž ter ima razmeroma slabo povezavo z avtobusi zvečer. Spoznal
nisem nobenega, ki bi živel v študentskem domu, zato o tem več ne vem.
Najeti sobo v deljenem stanovanju je boljša izbira. Cene se gibljejo od 150€ do 350€ (okoli 250€
je normalna cena). Na ceno vplivajo lokacija, stanje stanovanja itd. Načeloma so dražja
stanovanja blizu plaže Las Canteras, cenejša pa bolj stran. Najti dobro stanovanje je pomembna
naloga. V pomoč so vam lahko spletne strani kot so pisocompartido.com (precej v redu stran),
erasmusu.com (mi ni všeč, ker moraš nekaj plačati). Zelo dobra opcija pa je tudi poiskati
Facebook skupino z erasmus študenti, ki iščejo stanovanje in se z njimi zmeniti, saj jih veliko išče
sobe, pa še družbo je lepo imeti v stanovanju.
Dobro je najti stanovanje pred izmenjavo, da greš tja v miru. Jaz sem bil prvi teden brez sobe in
sem bival v enem hostlu ter aktivno iskal.



Prehrana
Ko prispete tja začnete ceniti študentke bone iz Slovenije! Cene obrokov so za hitro hrano od 36€ in za boljšo hrano od 6€-15€. Restavracije zraven plaže so seveda malo dražje od ostalih. Jaz
sem si po večini kuhal v stanovanju. Nekaj menz je zraven fakultete in so po večini precej poceni
z dobro hrano.



Prevoz
Let do tja je ponavadi cenejši z letališč Benetke, Milano, Budimpešta, Zagreb kot Ljubljana.
Ponavadi s kakšnim prestopom in cena se spreminja z datumom.

Mestni avtobus je zelo uporaben za transport. Študenti si lahko naredijo mesečno kartico. S to
kartico plačaš okoli 25€ na mesec za 80 voženj, kar se splača če se vsak dan voziš na faks z
avtobusom. Drugače si pa kupiš kartico in na njo naložiš denar ter plačuješ 85 centov za eno
vožnjo. Če plačaš šoferju z gotovino je cena 1.40€. Avtobus po kanarsko je Guagua 
Obstajajo tudi kolesa kot je pri nas BicikeLJ. Pridobivanje naročnine je precej mučno, ampak če se
radi vozite s kolesi se splača. Je pa skoraj zastonj.
Za ogled različnih stvari po otoku se splača najeti avto za okoli 25€ na dan v eni izmed agencij.
Obstaja možnosti pridobitve rezidence. To pomeni da imaš neko kartico, ki dokazuje, da tam
živiš. Če dobiš to imaš 50% popust na ladje in letala na druge otoke ter celo popuste za letala na
celinsko španijo. Pridobitev te kartice je po mojem mnenju nočna mora (odvisno tudi od lastnika
stanovanja ter pogodbe), zato sem jaz raje plačal malo več kot kompliciral.


Splošno o organiziranosti fakultete v tujini
Na elektro fakulteti so vsa predavanja v španščini. Ocenil bi, da polovica profesorjev govori vsaj
zadovoljivo angleščino, kar pomeni da je treba z nekaterimi govoriti špansko. Pred izmenjavo
sem jaz vzel 60 urni tečaj španščine na ŠOLTu, kar je bil nek minimum in temelj, da sem se
kasneje lahko osnovno sporazumeval in naprej učil jezika.
Pri vseh predmetih sem bil tretiran enako kot lokalni sošolci. Torej ni preveč popuščanja erasmus
študentom. Nekatere izpite in seminarske sem lahko pisal v angleščini. Po mojih izkušnjah imajo
tam več domačih nalog ter seminarskih kot na naši fakulteti. So pa profesorji po večini prijazni in
pripravljeni pomagati. Vsi imajo tudi posebne ure v katerih lahko greš do njih da ti razložijo snov,
ki je ne razumeš.
Težavnost je odvisna od izbire predmetov in profesorja. Če izbereš predmet s podobno snovjo
kot si že poslušal, bo seveda lažje. Za mene je bil semester precej težji kot v Ljubljani, seveda tudi
zaradi mojega pomanjkanja znanja španščine. Pri nekaterih predmetih je treba sprogramirati
kakšen program za katerega se kar pošteno namučiš, a se pri tem veliko naučiš.
Tretji letnik ima program dopoldne, četrti letnik pa popoldne. Vmes je pa dve uri za »Siesto«. Ker
sem imel predmete iz obeh letnikov sem imel precej »luknjast« urnik.
Opcija je tudi tam vzeti predmet »Španščina kot tuj jezik« za 6 kreditnih točk. Za prilagoditev
snovi te po začetnem testu razporedijo v tvoj nivo znanja. Od A1 do C1. Priporočam za dodatno
učenje španščine. Kvaliteta je odvisna od učitelja španščine.
Fakulteta je precej daleč, zato sem jaz, kot drugi študenti, uporabljal prostor namenjen učenju.
Tja prineseš svoj računalnik in se v miru učiš.



Splošen vtis in končna ocena podpore pred in med izmenjavo
Podpora iz naše fakultete in univerze je zelo dobra. Vsi maili so polni dobrih informacij, ter za
vprašanja so vedno dostopni na mail. Postopek izbire študentkov je tudi jasen in pošten.
Podpora iz njihove univerze je bila pred izmenjavo precej slaba. Informacije so bile rahlo
pomanjkljive. Na nekaj mailov mi niso odgovorili. Ampak, ko prideš tja, ti lepo razložijo na
predstavitvi za erasmovce vse. Kasneje imajo ure za tuje študente, kjer ti pomagajo razčistiti
dvome in pamagajo pri problemih.



Splošen vtis in končna ocena izmenjave
Splošno se mi zdi Las Palmas super izbira zaradi lepega vremena, lepega morja, na splošno dobre
fakultete, možnost za različne športe in družbene aktivnosti. Lokalci so zelo prijazni in z veseljem
pomagajo na vsakem koraku. Srečno!

Matic Novak
Matic.mtk@gmail.com

