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SPLOŠNE INFORMACIJE
• Španija je čudovita in barvita država na Iberskem polotoku, 

razdeljena je na CC.AA (Comunidad Autonoma), ki 
načeloma delujejo kot samostojne majhne države.



SPLOŠNE INFORMACIJE

• Univerza – največja presencialna 
španska univerza

• Fakluteta – na QS ranking zaseda 34 
mesto na svetu.



ORGANIZIRANOST
• Fakulteta je oragnizirana isto kot pri nas. Ralika je le to, 

da zaradi drugačnega urnika predavanj lahko 
študenti delajo na klinikah od prvega letnika dalje. 
Običajno pod mentorstvom profesorja do konca leta 
že sami izvajajo vse klinike in delo z lastniki. Na ta 
pipravništva se prijaviš na začetku leta s svojim 
življenjepisom. Na vskaem oddelku (eksoti, nevrologija, 
kardiologija,...) jih vzamejo 5-10. Potem se morajo 
skupine same organizirati, da sta vedno dva med 
delovnikom na kliniki in da so pokrita dežurstva.



KAMPUS

• Knjižnica in čitalnica, kjer lahko zaprosiš tudi za dodelitev mize za uporabo 
računalnika. Uporabljamo lahko tudi čitalnice drugih fakultet. Običajno smo 
hodili v Knjižnico Maria Zembrano, ki je zelo prostorna in nudi tudi fotelje.

• Menza, kjer lahko izbiraš med hitro hrano, ter dnevnimi meniji tradicionalne 
španske kuhinje.

• Mize v parku ob fakulteti, kjer se lahko družiš, ješ ali študiraš.



KOLEDAR PREDAVANJ

• Razlika je predvsem v tem, da je na Complutense več študentov. Vsak letnik 
jih ima okoli 200. Tako da so razdeljeni v dve skupini. Ena ima dopoldne 
predavanja in popoldne vaje, druga pa obratno. 

• Med Coivodm so bile te skupine še prepolovljene, vsak teden je ena 
polovica hodila na fakulteto na predavanja, druga pa je ista predavanja 
gledala na daljavo preko kamere v predavalnici.

• Običajno si na kampusu od 8.00-20-00 (med 13.00 in 14.00 je prosto)

• Šolske ure potekajo 50 min

• Skupine na vajah so pri nekaterih letnikih naprej določene, pri drugih se mora 
vsak študent sam vpisati v spletni učilnici za vsako vajo posebej, kdaj jo bo 
opravljal. Za prekrivanja se moramo meniti med seboj.



PREDMETNIK

• Izvajanje in preverjanje vsakega predmeta je prepuščeno profesorju, ki je 
zadolžen za določeno temo. Pri vsakem predmetu se profesorji izmenjujejo 
na vsakih 5-10 ur. Vsak od profesorjev tudi postavi vprašanje za vsoj del snovi.

• Vaje potekajo v laboratorjih inštitutov, klinikah, ali na fakultetni kmetiji. Za 
vaje se vedno prej pripravimo, na spletni učilnici so naloženi posnetki 
predavanj in drugo gradivo. Ko rešiš test lahko pristopiš na vaje. Tam se 
teorije ne ponavlja več. 

• Med predavanji nekaterih predmetov se izvaja preverjanje prisotnosti, pri 
drugi pa sprotno preverjanje znanja, ki prinese približno 20 % končne ocene.



IZPITNI RED

• Na leto imajo dva izpitna roka. Eden je redni, 
drugi je izredni. Dodatni roki niso mogoči. Pri 
nekaterih predmetih se namesto rednega 
dogovorijo za dva delna izpita.

• V primeru, da izpita ne narediš, se ti odvisno od 
predmeta, vendar običajno, vaje v naslednji 
letnik ne prenesejo. To, da izpita ne narediš pa 
ne pomeni, da ne moreš napredovati v višji 
letnik. Veliko študentov še v petem letniku dela 
predmete, iz prvega, drugega... letnika.



POMOČ ŠTUDENTOM

• Mednarodna pisarna letos ni obratovala, zato smo se z vsemi težavami 
obračali na poddekanjo (Paloma Fores Jackson). 

• Za vsak predmet posebej se obračamo k koordinadorju prodmeta.

• Kontaktiramo jih preko fakultetnega maila. (Tudi študenti vedno uporabljajo 
fakultetne maile, da ni zmede.) Profesorji odgovorijo zelo hitro, še isti dan. 
Tudi če napišeš mail zvečer, običajno dobiš odgovor v nekaj urah. 

• Vsak od študentov običajno sam kontaktira profesorja, če gre za resnejši 
problem, se cel letnik obrne na delegacijo študentov, ki delujejo kot 
predstavniki. 



UČENJE JEZIKA

• Pred prihodom vsem tujim študentom ponudijo brezplačni tečaj. Najprej te s 
testom uvstrijo v skupino, potem tečaj poteka intenzivno, približno 10 dni.

• Med izmenjavo nudijo možnost učenja jezika. Jaz zaradi natrpanega urnika 
tega nisem mogla koristiti. Jezik sem izpopolnila v nekaj mesecih. Vsa 
predavanja so potekala v španščini, zato strokovno besedišče zelo hitro 
pobereš.



NASTANITEV

• Študentski domovi so zelo dragi (600-2000 EUR/mesec)

• Večina štdentov se poslužuje nepremičninskih agencij, kot je Help housing, 
kjer najameš le eno sobo. Najcenejše so od 350 EUR naprej (za to ceno 
nimaš okna). Običajna cena je 550 EUR.

• Jaz sem plačevala okoli 400 EUR. Najprej sem imela sobo brez okna, potem 
sem jo zamenjala in plačevala malo več. Predlagam, da pri iskanju sob 
najprej pregledaš povezave metroja in avtobsov. Jaz sem stanovala v 
centru in sem do fakultete še vedno potrebovala 45 min. Včasih se tudi bolj 
splača iskati stanovanje pri privatnikih, ki ne uporabljajo agencij. Tam, lahko 
prihraniš nekaj denarja, ker so kakšnih 50 -100 EUR cenejši. Lahko pa imap, s 
tem dodatne težave. (V stanovanje od prijateljic je lastnica hodila še vedno 
prat perilo...)



STROŠKI BIVANJA
• Prevoz: 

• enosmerne letalske karte lahko dobiš že po 100 
EUR (pazi na prtljago, določene družbe ti jo 
naknadno zaračunavajo. S Covidom je tudi kar 
nekja težav, ker ti lahko let nekaj dni pred 
odhodom odpovejo)

• Mestni promet je zelo dobro urejen. Načeloma se 
v centru hitreje pride peš. Običajno uporabljamo 
metro, za daljše razdalije pa avtobuse. Vozijo 
vsakih 3-5 min, v nedeljo na 10 min. Študenti (do 
26 let) imajo mesečno kartico za ves madrid 
(metro, avtobus, vlak) za 20 EUR. 

• Ker je madrid zelo velik, lahko s to kartico 
ogromno potuješ. Z vlakom v eni uri, še ne zapustiš 
Madridskega območja.



STROŠKI BIVANJA
• Prehrana:

• Najboljše je vprašati za dnevni meni. Običajno se cene gibljejo okoli 10 EUR

• V šolski menzi je isti meni 5,10 EUR.

• Hrana v trgovini je enakih cen kot pri nas. V mestu izbereš tsto, ki ti je bližje, da ne 
rabiš veliko nosit. Najbolj uporabljene so Dia, Marcadona, Carefur, Lidl.

• Študenskih bonov ni



OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST

• Zaradi Covida letos niso izvajali teh 
dejavnosti. Drugače imajo IVSA, 
potapljaško društvo, ameriški nogomet...

• ESN je organizacija za študente Erasmus. 
Letos niso izvajali potovanj in zabav. So 
pa se zelo potrudili, da so nas vključili v 
mestno življenje. Imeli smo dnevne izlete 
po Madridu, ogled muzejev, palač, vroča 
čokolada, adneralinski park...

• Jaz sem se najlažje vključila v družbo med 
vajami, kjer smo vedno v istih skupinah. In 
pa med delom na kliniki, kjer smo bili celo 
leto isti pripravniki.



ZAKAJ V TO DRŽAVO

• Za Španijo sem se odločila, ker me je od vedno zanimala njihova kultura, 
želela sem se malo sprostiti. Kar se je na koncu izkazalo da ne bo šlo. Študij je 
bil izjemno zahteven, in hkrati je vse potekalo v španščini. Malo mi je otežilo 
stvari tudi to, da študenti zelo neradi delijo svoje zapiske, v začetku pa nisem 
dovolj razumela špansko, da bi jih lahko delal sama. Vseeno se v prvem 
mesecu vsega privadiš in potem je super.  Izjemna izkušnja!



KONTAKT

• Manca Novak

• Manca.novak3@gmail.com


