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Murcia
je 7. največje mesto 

Španije in glavno mesto 
istoimenske regije 

Murcia. Ima 450 tisoč 
prebivalcev (1/3 

celotne regije). Vroča 
poletja, mile zime, 

malo padavin.

• Kraljevina Španija (Iberski polotok)

• 17 avtonomnih skupnosti in 2 avtonomni mesti (v Afriki)



Zelene 
površine niso 
pogoste – sem 

jih precej 
pogrešala.

Akrojoga je 
bila z mano, 

kamorkoli sem 
odšla.

Catedral de 
Murcia

v središču 
mesta.

Sprehod po 
centru
Murcie.



Glavni 
vhod.

Razpored študijskih 
prostorov

(prvi teden ali dva je bil 
kaos, potem pa je 
začelo postajati 

domače).

Fakulteta za kemijo 
(nasproti veterine) 

s periodnim 
sistemom.



Predstavitev seminarskih nalog 
pri predmetu “Medicina preventiva y 

politíca sanitaria” 
(Erasmus+ študenti smo svoj del predstavili 
v materinem jeziku; smešen občutek ko veš, 

da te nobeden ne razume).

Pri predmetu “Tecnología
de los Alimentos” smo naredili 
suho salamo in hruškov kompot

v konzervi.

Klinične vaje 
pri predmetu 
“Patología
medica”.



“Dobrodošlica” brucom
(los pollos = piščanci).

Živali zadnjega letnika 
(vse, samo piščanci ne!).



Murcia ima dva kampusa: 

❖ UCAM (Universidad Católica San Antonio de Murcia) in 

❖ UMU (Universidad de Murcia; kjer je Veterinarska fakulteta, 

opisan v nadaljevanju).

Vsaka stavba ima 
svojo številko na 

zemljevidu kampusa 
in prav tako na 

vhodu (olajšano 
iskanje 100%).

• 13 fakultet,

• veterinarska klinika,

• knjižnice,

• nogometno in bejzbol 
igrišče, tekaška steza, 
notranji bazen,

zunanji fitnes…





• Prvi semester: 1. september – 20. december

• Drugi semester: 28. januar – 15. maj

• Zimsko obdobje: 7. – 25. januar

• Poletni obdobji: 16. maj – 8. junij in 

29. junij – 14. julij
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• Predavanja in vaje v španščini

• Preverjanje prisotnosti na določenih predavanjih, vaje obvezne

• Posebnost izvajanja vaj: skupine 

razdeljene po predmetih čez celo 

šolsko leto 

(primer: skupina A ima prva dva tedna vaje pri 

X predmetu, zaključi s kolokvijem in ima naslednja 

dva tedna vaje pri drugem predmetu, kolokvij, 

naslednji predmet…)

• Dnevna/nočna praksa na kliniki

Organiziranost na 1. mestu 
(pa sem kljub temu še 

vedno uspela kaj 
zamešat/zamudit/izpustit).



Biblioteca Regional
(blizu centra Murcie)

Biblioteca General María Moliner
(v kampusu)

Biblioteca Antonio de Nebrija
(v centru Murcie)

Uganeš kje 
je bil čas 
izpitov?

Kratko preverjanje 
znanja (enaka izpitna 

pola kot na izpitu z 
dodatnim vprašalnim 

listom).



• Spletna učilnica: material, izpitni roki, rezultatov izpitov

• Brez predhodne prijave na izpit

• Vsi izpiti so potekali pisno

• Ponekod možen izpit v angleščini 



• Možno zaprositi za tutorja študenta

• Tutor Laura del Río Alonso, prodekanja

(laurario@um.es)

Literaturo imajo študentje zbrano na kupu (predavanja, zapiski 

predmetov), kar je v veliko pomoč za sledenje pri 

predavanjih kot tudi pri učenju za izpit.

Uporaba WhatsApp aplikacije: za vsak letnik kot tudi za 

skupine pri predmetih je ustvarjena skupina za lažje 

dogovarjanje (sporočila in klici preko interneta).

mailto:laurario@um.es


Tudi živali pomagajo, 
tako kot mi njim!

Poznaš pesem 
“La Cucaracha”? 

No, to je ona, ujeta v 
stanovanju.

Teh malih 
luštnih plazilcev 

tudi mrgoli 
povsod.

Operacija konja: 
odstranitev tumorja 

na notranji strani 
zgornje očesne veke.

Navadna postovka 
(Falco tinnunculus), 
ki je prihajala prosit 

za hrano.



• Za tuje študente izvajan tečaj španščine 
(različni nivoji znanja)

• OLS spletno učenje

• Vsakodnevna praksa 

V Ljubljani preko ŠOLT-a potekajo tečaji tujih jezikov za 

študente, možna subvencija. Majhne skupine, interaktivno 

učenje, domače vzdušje.

¿Hablas
español?



• Spletne strani/mobilna aplikacija Wallapop za 
najem stanovanj (uporabna tudi za nakup drugih reči)

• Cene sob 150 – 300 €

Za stanovanje se splača vložiti čas in trud, da najdeš nekaj kvalitetnega za dobro ceno. Jaz sem ga 
iskala zadnji trenutek in sem do konca šolskega leta menjala 3 stanovanja. Moja izkušnja ni 
najboljša, kar pa ne pomeni, da je povsod slabo stanje.

V prej omenjenih “veterinarskih skupinah” na WhatsApp-u mnogo študentov išče dom na 
začetku/tekom leta, pogoste skupne vselitve.

www.idealista.com
www.pisocompartido.com
www.milanuncios.com

http://www.idealista.com/
http://www.pisocompartido.com/
http://www.milanuncios.com/


• Javni prevoz:

o tramvaj = 20 €/mesec

o ponudba tramvaj + avtobus  

• Kolo: MuyBici = 30 €/leto (kot Bicikelj v Ljubljani, s tem da imajo 
kolesa prestave!)

Center Murcie

Kampus



• supermarketi in kuhanje doma (Lidl, Aldi = Hofer, 
Mercadona; podobne cene)

• Menze v kampusu: Foodtopia 3 – 4 €

• Veganske restavracije v centru: 

o DragonLab

o El Girasol

o Vegan Queen

• Bonov ne poznajo

DragonLab

El Girasol Vegan Queen



• BUMI (Bienvenida de la Universidad de Murcia

Internacional) = organizacija dogodkov za tuje študente (izlet 

na plažo, regionalne in izven regijske ekskurzije, družabni 

večeri ob učenju tujih jezikov)

• Mnogo obštudijskih športnih dejavnosti



Izlet z BUMI; 
napolnili smo 
8 avtobusov!



• Prevladujoča glasbena kultura reggaeton, kar me ni 
pritegnilo v raziskovanje nočnih klubov

• Za športno/cirkuške ljubitelje: 

o La Chimenea Escenica (velika izbira treningov 
od plesa do solo/partner/zračne akrobatike…), 

o La Citrica Activa (prostor za kreativno 
športno/kulturno ustvarjanje)



Organiziran dogodek 
“s kolesom na faks” (prb. 
7 km) iz centra Murcie do 

študentskega kampusa 
(MuyBici kolesa, kot pri nas 

Bicikelj).

Na prvem treningu 
rugby-ja (nisem dolgo 
zdržala, sem ga hitro 

zamenjala za 
akrobatiko).

La Chimenea Escenica (akrobatika, partner akrobatika, 
akrojoga, zračne akrobacije: trapez-obroč-svila, moderni ples, 

cirkuške delavnice – NI DA NI!)

Tudi plezanje je bilo 
pogosto na sporedu.



Akrojoga delavnica 
na plaži.



• Toplo vreme čez vso leto in bližina morja (50, 60 km) ter hribovja 

za pohodništvo. 

• Njihova drugačna kultura, ki se prične že s samim pozdravom: 

poljub na vsako stran lica. 

• Razvita kultura športa (ogromno naravnih plezalnih sten, 

sufranje, kolesarjenje, cirkus in akrobacije).

• Fakulteta je lepo urejena, informator je vedno pripravljen 

priskočiti na pomoč pri iskanju učilnic, s profesorji se da 

načeloma vse dogovoriti (zanimivost: študenti in profesorji se 

med sabo kličejo po imenu). 



Sintra, Lizbona 
(Portugalska)

Granada, Madrid 
(Španija)

Wageningen, Amsterdam 
(Nizozemska)

Kljub vsemu času, 
ki sem ga posvetila faksu 

(in tega ni bilo malo)

se je vedno našel prostor za 
pobeg in oddih 

(zahvala gre tudi vsem
študentom,  ki so ustregli 

Prošnjam menjave na 
vajah). 



Po parih mesecih, ko sem 
bila dovolj samozavestna s svojim 

nivojem španščine, sem pričela učiti 
tečaj akrojoge.



• https://www.vf.uni-lj.si/izobrazevanje/mednarodna-dejavnost

• https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/opportunities/individuals/students/studying-abroad_sl

• https://www.um.es/web/internacionalizacion/

https://www.vf.uni-lj.si/izobrazevanje/mednarodna-dejavnost
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/studying-abroad_sl
https://www.um.es/web/internacionalizacion/


Maja Dokl

• dokl.maja@gmail.com

mailto:dokl.maja@gmail.com

