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Predmeti

S Večinoma v španščini s španskimi študenti.

S Nekaj predmetov v angleščini, kjer prevladujejo Erasmus študenti.

S Predavanja ( magistrales) in seminarji (seminarios); seminarji so 
dejansko vaje.

S Predavanja po večini neobvezna, seminarji pri nekaterih predmetih
obvezni.

S Na izpitih je dovoljena uporaba slovarja.

S Tečaj španščine na kampusu od oktobra do januarja ( cena: 65 eur). 



Način ocenjevanja

S Odvisno od predmeta

S VENDAR skoraj pri vseh predmetih je sprotno ocenjevanje znanja
v obliki izpitov, predstavitev, seminarskih nalog ipd.

S Potrebno je določeno št. točk (ponavadi 30%) za pristop h 
končnem izpitu ( examen final).

S Profesorji se sicer zavedajo, da si Erasmus študent in rade volje
pomagajo, vendar pa se zahteva ravno toliko kot od ostalih
študentov. 



Nastanitev

S Na kampusu so študentski domovi; cena 600-700 eur mesečno.

S Kampus je od centra oddaljen približno 15km. 

S Po mojem mnenju je bolje živeti nekje bližje centru ( npr. Sol, La 

Latina, Malasaña, Embajadores…),

S Višina najemnine: 300-500+ eur mesečno.

S V centru se pod 400 eur mesečno zelo težko najde stanovanje.



Še nekaj informacij..

S Zelo dober javni prevoz :

o Karta za vse vrste javnega prevoza za osebe do 26 let stane 20 eur mesečno. 

o Za pridobitev karte je potrebna predhodna prijava. Dobro je, da se prijaviš za
ta sestanek “cita” kakšen teden pred prihodom v Madrid, ker se čaka tudi več
kot 2 tedna, da dobiš datum.

S ESN UAM (Erasmus student network) organizira razne dogodke, potovanja
itd. Za sodelovanje na teh dogodkih je potrebno pridobiti ESN Card (katero se 
dobi v pisarni ESN UAM, ki je na kampusu). 

S Dobro je znati vsaj osnove španščine, saj angleško ne govorijo oz. slabo ( npr. 
v restavracijah, lokalih, trgovinah itd.)



Moje izkušnje

S Najemnina stanovanja ( v La Latini) je znašala 500 eur, 

živela sem še s 7 cimri ( s katerimo smo se super razumeli). 

S Mesečni stroški poleg najemnine: 300-400 eur

S V okolici Madrid je veliko krajev, katere se splača obiskati. ( 

Toledo, El Escorial, Segovia, Avilá)



Še nekaj slik…
KAMPUS





Fue una experiencia inolvidable 

S Moj mail za dodatne informacije: nika.logar@siol.net


