
ERASMUS V VALLADOLIDU



OSNOVNI PODATKI O MESTU

• glavno mesto  avtonomne pokrajine Castilla y León

• v času vladanja Filipa II in Filipa III  (16. stoletje) je bil v 
Valladolidu španski dvor

• ima 350.000 prebivalcev

• leži 200 km severozahodno od Madrida (z avtobusom nekaj 
več kot dve uri vožnje do Madrida), 250 km stran od najbližje 
obale (ki je na severu)

• pravijo, da se tu govori najbolj čista španščina (kastiljščina)

• klima: “Nueve meses de invierno, tres meses de infierno.”

• mestni avtobus

• ima vse, kar potrebuješ in ni prevelik

• zelo zelo redki prebivalci znajo kaj malega angleščine



Valladolid



UNIVERSIDAD DE VALLADOLID y FACULTAD DE DERECHO

• Pravna fakulteta se nahaja v središču mesta, v najlepši baročni stavbi 
Valladolida

• v isti stavbi ima sedež Univerza v Valladolidu (ena najstarejših v 
Španiji)

• dolgoletna tradicija Erasmus izmenjav

• veliiiiko tujih študentov

• velika ponudba ostalih kulturnih, športnih, glasbenih … aktivnosti



PREDMETNIK

• na izbiro 45 predmetov

• praviloma celoletni predmeti štejejo 9, enosemestrski pa 6 ECTS točk

• vsi, razen enega predmeta (History of European Private Law –
ensemestrski) se predavajo izključno v španščini

• vpis šele novembra, do takrat lahko hodiš na katerakoli predavanja in 
se po slišanem in videnem odločiš, katere predmete boš izbral

• seznam predmetov in opisi dostopni na: 
http://www.uva.es/consultas/asignaturas.php?ano_academico=1011&
codigo_plan=306

• zanimiv urnik

• predavanja od 9.00 do 14.00 ter od 16.00 do 21.00



IZPITI in druge obveznosti

• odvisno od vsakega predmeta posebej

• možnosti: pisni, ustni, seminarske naloge, seštevek obiskovanja predavanj, 
sodelovanja na predavanjih, predstavitev, govorov …

• veliko sprotnih obveznosti čez leto (seminarske naloge, predstavitev sodb, 
vaje, …)

• moji primeri: DIPR, Constitucional, EU, Economía, Retórica, Historia

• ponavadi je ena ura tedensko namenjena vajam, ki jih prav tako izvaja 
profesor

• ni težko izpita narediti, zelo težko pa je dobiti dobre ocene

• profesorji zelo odprti in pripravljeni pomagati



MOŽNOST UČENJA ŠPANŠČINE

• Univerza v Valladolidu ponuja tečaje španščine, ki se izvajajo septembra 
(intenziven -10 ur na teden), v prvem semestru in v drugem semestru (5 
ur na teden)

• precej dragi (246 oz 276 evrov)

• možnost šipendije, ki pa je Slovenci žal ne moremo dobiti,  ker Univerzi 
nimata sklenjenega sporazuma

• mnoge druge jezikovne šole v mestu

• španski način učenja jezika



NAMESTITEV IN PREHRANA

• že v prijavnem obrazcu (online) lahko zaprosiš, da ti namestitev poišče 
Univerza

• možnosti, ki jih posreduje Univerza: stanovanje (150 – 350 evrov), 
študentski dom (280 – 530 evrov), namestitev pri družini (450 – 700 
evrov)

• v nekaterih študentskih domovih neustrezne kuhinjske kapacitete

• kuhaš sam (cene živil v trgovinah podobne cenam v Sloveniji), ješ zunaj 
(ni bonov, cene precej visoke (od 8 evrov dalje)

• naj bi obstajale študentske menze (6 evrov za kosilo)

• nasvet: če ti namestitev ni všeč, se prestavi!



STROŠKI

Mesečni stroški znašajo približno 600 evrov mesečno
• 200 evrov – nastanitev
• 200 evrov - hrana
• 200 evrov – aktivnosti prostega časa, literatura, prevozi, ostale potrebe 
…

Cene prevoza do tja:
• najcenejše letalske karte Benetke – Madrid: 60 evrov
• avtobus Madrid – Valladolid: 12 evrov



DRUGA ŠTUDIJSKA IN OBŠTUDIJSKA PONUDBA UNIVERZE

• knjižnice, Centro de Documentación Europea

• športne aktivnosti: latinskoameriški plesi, aerobika, odbojka, košarka, 
nogomet, rokomet,  plavanje, veslanje, samoobramba, gorništvo, 
kondicijski treningi, kolesarjenje, atletika …

• izposoja koles

• univerzitetni pevski zbor

• orkester Univerze v Valladolidu

• druge glasbene skupine

• dramska skupina

• ESN – potovanja, zabave, predavanja, tematski večeri, ogledi filmov, 
drsanje, smučanje …



PISARNA ZA MEDNARODNE ODNOSE

• vedno zasedena

• www.relint.uva.es

• día de orientación

• dopoldne za vse informacije

• tutorji (profesorji in študenti)



OSTALE KORISTNE  IN ZANIMIVE INFORMACIJE

• internet!

• Španci so malo nepoštenjaki – ne se jim pustiti

• siesta

• navade glede žurov in tedenskega reda

• (ne)odprti Španci

• možnosti je veliko, le poiskati jih je treba

• la Semana Santa en Valladolid

• Seminci

• telefon



UPORABNE POVEZAVE

• Univerza v Valladolidu: www.uva.es

• Pravna fakulteta: http://www.der.uva.es/

• vodnik za tuje študente: 
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/extranjeros/GuiaExtra
njeros.asp

• informacije za Erasmus študente: 
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/extranjeros/index.asp

• moj kontakt: Jerica Koren, jerica.koren@gmail.com, 041 320 
087

http://www.uva.es/
http://www.der.uva.es/
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/extranjeros/GuiaExtranjeros.asp
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/extranjeros/index.asp
mailto:jerica.koren@gmail.com

























































































