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Neformální manuál pro studenty vyjíždějící
na Erasmus pobyt do Španělska
Úvod
Zdravím vás všechny, kteří se chystáte na Erasmus pobyt do Španělska. Já sama jsem tento
pobyt absolvovala v akademickém roce 2007/2008 na Univerzitě ve Vigu, v Galicii. Dodnes si
živě vzpomínám na počáteční organizační zmatky a zádrhely co se týká školy, ubytování a
dalších záležitostí. Nedávno jsem taky fungovala jako „rádce“ jedné známé, která se na
Erasmus do Španělska chystá na další akademický rok. Popisováním, vysvětlováním a radami
jsem strávila dost času, což mě přivedlo na myšlenku pokusit se sepsat nějaký ucelený
neformální manuál, který by mohl pomoci všem, co se chystají do země letošních
fotbalových šampionů, do Španělska.

Přípravy a výběr předmětů
Co se týká příprav, předpokládám, že nyní (červenec) už máte všechny papíry sehnané,
potvrzené a podepsané. Pokud nemáte, anebo pokud se k vám tento manuál dostane až
další rok, vězte, že organizačně je Erasmus poměrně hodně časově (a nervově) náročný.
Každá univerzita (jak česká tak španělská) má vlastní postup ohledně vyplňování,
potvrzování, podepisování, odesílání, takže o tomhle vám toho moc nepovím. V mém
případě (Jihočeská univerzita, Universidad de Vigo) probíhalo všechno formou vytištěných a
oscannovaných dokumentů, na jiných univerzitách se vyplňují různé online přihlášky.
S domácí, českou, univerzitou uzavíráte minimálně Finanční dohodu a s hostitelskou,
španělskou, univerzitou to je Learning Agreement. S oběma univerzitami uzavíráte
Application Letter. Od hostitelské univerzity také dostanete potvrzení o přijetí ke studiu. U
všech dokumentů si dávejte pozor, aby vám souhlasilo datum zahájení studia a datum
ukončení studia, je to důležité kvůli finanční dohodě a pokud vám to nebude sedět, zaděláte
si na zbytečné problémy.
Learning Agreement obsahuje seznam předmětů, které byste rádi ve Španělsku studovali.
S Learning Agreementem přichází první zádrhel. Zaprvé, dokud nepřijdete na první hodinu,
těžko odhadnete, jestli zvládnete úroveň španělštiny, ve které se předměty vyučují. Za
druhé, nemůžete tušit, jestli jste si nevybrali nějakého opravdu špatného či zákeřného
profesora. Nevěště ale hlavu, budete mít dostatek času si předměty změnit. Na Universidad
de Vigo byl termín na změny až do poloviny prosince, takže to nebyl problém. Sice musíte
pokaždé znovu napsat Learning Agreement a nechat ho znova podepsat všemi stranami, ale
ta námaha za to stojí. Možnost změny předmětů se vám bude hodit i z jiného důvodu. Ve
Španělsku je výuka na vysokých školách koncipována podobně jako u nás na středních
školách, to znamená, že jeden předmět se vyučuje dvakrát nebo i třikrát týdně (obvykle
podle počtu kreditů). V momentě, kdy budete Learning Agreement sestavovat, ještě zdaleka
nebudete mít k dispozici rozvrhy. Jediný způsob, jak se vyhnout tomu, aby se vám předměty
v rozvrhu kryly, je zvolit si předměty pouze v rámci jednoho ročníku jednoho oboru. To se ale
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podaří málokomu, většina z vás bude mít předměty z různých ročníků nebo dokonce oborů.
A to ani nemluvím o různých fakultách. Proto při vybírání předmětů do Learning Agreementu
počítejte s tím, že je dost pravděpodobné, že budete muset předměty měnit. Já sama měnila
kromě jednoho všechny. Co z toho vyplývá? Je zbytečné si s tím příliš lámat hlavu.
Také si při výběru předmětů dejte pozor na to, že některé předměty jsou celoroční. Pokud
jedete jen na jeden semestr, nemusí vás do takového předmětu pustit anebo vás ho
nenechají v půlce ukončit.
Každá škola, teď mám na mysli české univerzity, má jiné podmínky pro výběr předmětů na
Erasmu. Já si mohla vybrat předměty z jakéhokoliv oboru a z jakékoliv fakulty a jejich
případné uznání za předměty v ČR jsem řešila přímo s českými profesory. Takže pokud
nemáte žádná omezení, rozhodně si udělejte čas a projděte si nabídku všech předmětů, byla
by škoda, kdyby vám nějaký zajímavý utekl jen proto, že je na jiné fakultě, než na kterou jste
přijati.
Na některých španělských univerzitách dostanete k dispozici nějakého studijního poradce,
který vám s výběrem předmětů poradí. Moc na jeho služby ale nespoléhejte, například naše
studijní poradkyně ve Vigu neuměla anglicky, takže kdo neuměl španělsky, stejně si s ní
nepopovídal.
Také existují předměty vytvořené speciálně pro zahraniční studenty. Na univerzitě ve Vigu
to znamenalo, že když tam budete chodit, dostanete kredity zadarmo. O takových
předmětech vás budou informovat buď v kanceláři zahraničních vztahů anebo najdete
upoutávky na nástěnkách. Záleží samozřejmě na každém z vás, jestli jedete na Erasmus jen
jako na výlet, nebo jestli se chcete něco nového naučit a poznat jiný systém výuky. Podle
toho pak uvidíte, jestli budou podobné předměty pro vás to pravé, nebo ne.
Je pravděpodobné, že vám domů ke konci prázdnin přijde nějaký uvítací dopis. Já v něm
měla nabídku na „buddyho“ - španělského studenta který se o vás ze začátku postará a
provede vás po škole nebo i po městě. Rozhodně vám doporučuji této nabídky využít,
protože buddy vám opravdu pomůže při spoustě zařizování.
Taky vám možná přijde nabídka kurzů španělského jazyka, pokud jste si neměli kurz zapsat
už do Learning Agreementu. Kurzy španělštiny pro Erasmus studenty jsou podle mého
názoru jednou z nejlepších věcí na celém Erasmu. Na většině univerzit nejspíš projdete
rozřazovacím testem, takže se nemusíte bát, že si zvolíte špatnou úroveň kurzu. Kurzy jsou
jen za mírný poplatek, většinou jsou semestrální, několikrát týdně, a seznámíte se na nich se
spoustou lidí. Ze začátku si totiž budete ve Španělsku nejspíš připadat opuštění, takže vám
nějací ti kamarádi přijdou vhod. Navíc si mezi sebou sdělíte dojmy z jednotlivých předmětů a
třeba i dostanete tip na nějaký super předmět, o kterém byste se jinak nedozvěděli.

Cesta
Cestovat do Španělska můžete několika způsoby. Podle mě je nejlepší variantou letět se
společností Wizzair do Madridu nebo do Barcelony nebo se společností Vueling do
Barcelony, a odtamtud pokračovat jiným letadlem, autobusem nebo vlakem do místa určení.
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Samozřejmě ale záleží, kam přesně jedete. Já na hledání nejlepších spojů využívám
webových stránek www.skyscanner.cz, které vám tímto doporučuji. Počítejte také s tím, že
cesta po Španělsku vás vyjde docela draho. Pokud v Čechách jezdíte se studentskou
průkazkou, tak budete asi nepříjemně překvapeni. Kdybyste se chtěli do cílového místa
dopravit vlakem, spojení naleznete na www.renfe.com. Autobusové spojení naleznete
například na www.movelia.es.

Bydlení
Ubytování také není úplně jednoduchá záležitost. Ve Španělsku neexistuje systém
vysokoškolských kolejí, jaký znáte z České republiky. Univerzity mívají k dispozici nějaké
koleje, ty jsou ale zamýšleny spíše jako hotelové ubytování pro zámožnější studenty. Ve Vigu
stály koleje cca 450 euro na měsíc. To je přibližně výše vašeho měsíčního grantu. V ceně byla
sice zahrnuta strava a úklid, ubytování v luxusně vybavených jednolůžkových pokojích, ale
uznáte sami, že to za tu cenu nestojí. Také ještě existují různé církevní koleje, jezuitské a jiné.
Ty jsou možná levnější, ale většinou v nich mají zavedený poměrně tvrdý řád, večerka kolem
23. hodiny a podobně. To vás zřejmě zajímat nebude.
Jedinou cenově dostupnou možností je tedy podnájem zařízeného pokoje. Většinou se
jedná o studentské byty, a já osobně bych vám doporučovala najít si ubytování raději ve
španělském studentském bytě, bez jiných cizinců. Tak se nejlíp seznámíte se španělskou
kulturou a nejvíc toho ze španělštiny pochytíte.
Na Universidad de Vigo nám při úvodní registraci v kanceláři zahraničních vztahů dali
nabídku asi tří podnájmů, které jsme si měli sami obvolat a zjistit do a jak. V tenhle moment
přichází vhod vás buddy, který vám s hledáním hodně pomůže, zejména s prvotním
telefonickým kontaktem. Počítejte ale s tím, že hledání bytu se může i poměrně hodně
protáhnout, protože je jasné, že ne všechny nabídky budou splňovat vaše požadavky. Proto
vám doporučuju si na prvních několik dní zarezervovat nějaký levný hostel. Já měla
zarezervovaný na tři dny a nakonec jsem v něm strávila týden, než jsem nalezla bydlení.
Pokud se nechcete spoléhat jen na nabídku podnájmů od univerzity (a je možné, že na
některých univerzitách ani taková služba neexistuje), můžete se i předem z domova
porozhlédnout po nabídkách na internetu. Podívejte se na stránky univerzity, je možné, že
tam bude nějaká stránka s nabídkami. Veřejné webové stránky s poměrně velkým výběrem
jsou například www.pisocompartido.com, www.habitamos.com nebo www.easypiso.com.
Dále většinou najdete nabídky podnájmu na nástěnkách ve škole.
Co se týká cen ubytování, hodně závisí na městě, do kterého máte namířeno. V Galicii stojí
měsíční podnájem obvykle od 150 do 200 euro, v Madridu a okolí se ta částka bude blížit spíš
300 euro. Počítejte také s tím, že ne vždycky jsou v ceně uvedené poplatky za elektřinu,
světlo, teplo a vodu, takže se na tohle nezapomeňte informovat.
Pokoje se ve Španělsku pronajímají ve většině případů jednolůžkové, pokud byste raději
dvojlůžkový, tak se nejspíš setkáte s nepochopením.
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Také si nezapomeňte na mapě prohlédnout polohu bytu, samozřejmě pro vás bude lepší,
pokud bude blízko univerzity nebo na nějaké přímé lince MHD.

Další zařizování
Sami vidíte, že vás během prvních dnů čeká náročné hledání bydlení. Dále si nejspíš budete
zřizovat kartičku na MHD, dost možná kartičku do univerzitní knihovny a další. Během
prvního týdne budete potřebovat spousty průkazových fotografií, takže vám doporučuju vzít
si jich nějakou zásobu už z domu, abyste pak nemuseli ke všemu ještě hledat místo, kde by
vás vyfotili. Na většině předmětů ve škole totiž budete vyplňovat vlastní kartičku, tzv. ficha
personal, takže těch fotek bude potřeba opravdu hodně.
Také si možná budete zřizovat účet ve španělské bance, pokud jste se rozhodli nechat si
Erasmus stipendium poslat v eurech na španělský účet. Ve zřízení účtu by neměl být
problém, některé banky mají studentské účty zdarma a ani nemusíte mít ve Španělsku trvalé
bydliště. Pokud budete ve Španělsku fungovat jen s českým účtem, tak bych vám ráda dala
tip na mBank, která nabízí výběry z bankomatu v zahraničí zdarma. Jinak se ty výběry hodně
prodraží a bohužel ne všude je možné platit kartou.
Abyste na všechno to zařizování a hledání ubytování měli dost času a klid, doporučuju vám
přijet do Španělska minimálně týden před zahájením akademického roku. Stihnete se
rozkoukat a všechno pro vás bude snadnější. Já přijela jen několik dnů před začátkem a dost
jsem toho litovala, protože jsem moc nestíhala.

Škola
O organizaci rozvrhů jsem mluvila už na začátku manuálu. Výuka ve Španělsku obvykle začíná
v 9 hodin ráno. Povinné předměty bývají obvykle dopoledne, tzn. mezi 9 a 14 hodinou,
výběrové předměty bývají odpoledne. To proto, aby se nekryly s povinnými.
Na většině předmětů se setkáte s takzvaným skládaným hodnocením, to znamená, že
celkový výsledek se bude skládat z docházky, ze splněných průběžných prací a z výsledků
zkoušky. Pokud budete mít splněnou docházku a odevzdáte všechny práce, je možné že
zkoušku ke splnění předmětu už ani nebudete potřebovat, anebo vám bude stačit jen málo
bodů. Většina profesorů je shovívavá ohledně úrovně španělštiny ve vašich pracích, tak se
toho nemusíte bát.
Také si dejte pozor na zkouškové období. Každý předmět má jen jeden termín zkoušky a za
normálních okolností není možné domluvit jiný termín. Studentům na Erasmu profesoři
obvykle vycházejí vstříc, ale není to jejich povinnost, takže se o termínech zkoušek
informujte s předstihem. Jsou známé hodně dopředu, měsíc či dva. Opravné termíny
únorových zkoušek jsou v červnu a červnových zkoušek v září, takže vám doporučuju pokusit
se všechny zkoušky udělat napoprvé. O opravném termíny platí to samé, jako před tím,
učitelé můžou být vstřícní, ale není to jejich povinnost.
Pokud jste si zapsali nějaké předměty vyučované v angličtině, je možné, že budete úrovní
angličtiny nemile překvapení. Výjimkou nejsou profesoři angličtiny, kteří budou anglicky
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umět hůř než vy. Většina z nich však vaši přítomnost ocení a dost možná vás budou dávat za
vzor španělským studentům. Existují ale i výjimky, to jsou učitelé, kteří nedokážou
překousnout, že mluvíte lépe než oni. Raději jim to nedávejte moc najevo, anebo si rovnou
změňte předmět.
Každá fakulta je obvykle vybavená kantýnou, kde si můžete dát kávu (s mlékem nebo bez,
jiný výběr nečekejte), něco studeného k pití či jídlo. Co se týká jídla, pravděpodobně se
setkáte s nabídkou Menu, které v sobě obvykle zahrnuje první chod, druhý chod a zákusek.
Cena se v těch univerzitních kantýnách pohybuje od 4 do 6 euro. Možná se vám to zdá
hodně, ale jídlo je ve Španělsku bohužel poměrně drahé. Samotný druhý chod obvykle nabízí
za 3-4 eura. Na univerzitě ve Vigu byly kantýny vybavené i mikrovlnnou troubou, kde si mohl
kdokoliv ohřát oběd uvařený doma. Já sama jsem byla poměrně věrným zákazníkem této
mikrovlnné trouby, protože navařit si doma na několik jídel naráz vás vyjde rozhodně levněji
a ušetřené peníze pak můžete využít podle mého názoru smysluplněji.

Finanční náklady
Tím jsem se dostala k finančním nákladům. Pokud vím, Erasmus stipendium se v současnosti
pohybuje kolem 400 euro měsíčně. Podle mých zkušeností vám tato částka bohužel stačit
nebude, ledaže byste byli opravdoví šetřílci a žili o toustovém chlebu a baleném salámu. Já
jsem měsíčně vydala v průměru 500-600 euro, v tom je zahrnutá občasná návštěva
posilovny, občasný výlet a občasné pivo nebo míchaný nápoj.
Taky počítejte s tím, že ze začátku, během prvních týdnů, budete mít náklady hodně vysoké.
Budete muset zaplatit nájem a ještě nějakou zálohu, budete platit poplatek za kurz
španělštiny, za kartičku MHD, budete nakupovat první zásoby potravin apod. Je dobré s tím
počítat a mít na účtu dostatek prostředků.
Pokud byste si chtěli ke studiu přivydělat, mám pro vás docela špatnou zprávu. Možné to je,
ačkoliv po vás zaměstnavatel nejspíš bude chtít dokument zvaný N.I.E. (número de
identificación de extranjeros). Tento dokument se dá jednoduše sehnat na cizinecké policii a
navíc je možné, že už ho po vás ani chtít nebudou. Největším problémem je ale nějakou práci
sehnat. Nezaměstnanost ve Španělsku je téměř 20%, dovedete si tedy představit, jaký nával
tam je na všechna volná místa. Jako student a cizinec máte největší šanci uchytit se v nočních
podnicích, v barech a diskotékách. Peněz si tím vyděláte poměrně dost, ale musíte počítat
s tím, že pracovní dobu o pátcích a o sobotách, možná i ve čtvrtek, budete mít třeba i do 8
nebo do 9 do rána. Ne každý je na podobnou práci stavěný.

Španělé a Španělsko
Možná by taky nebylo na škodu, kdybych vám trochu přiblížila Španěly a Španělsko.
Důležitým faktem je to, že Španělsko je veliká země, rozdělená celkem do 17 autonomních
oblastí, z nichž některé mají nacionalistické tendence - zejména Baskicko, Katalánsko a zčásti
také Galicie. Tyto nacionalistické oblasti mluví svými jazyky, více či méně podobnými
španělštině. Galicijština připomíná portugalštinu, ale není příliš těžká. Katalánština, kterou se
mluví i v oblasti Valencie, bude srozumitelnější pro ty z vás, kteří ovládáte francouzštinu. No
a baskičtina, ta je nesrozumitelná všem. Při výběru předmětů se raději ujistěte, jakým
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předmětem se vyučuje, mohli byste být nepříjemně překvapení. Na jihu Španělska se sice
mluví kastilsky (tedy španělsky), ale zřejmě budete mít ze začátku problém s jejich
výslovností. Jižané totiž rádi polykají konce slov a také sykavky.
Vzhledem k tomu, jak je Španělsko veliké, musíte počítat s poměrně velkými rozdíly
v klimatu, v kultuře, v povahách lidí i v životní úrovni.
Tradiční představu o extrovertním, živém, veselém a tancujícím Španělovi splňují Španělé
z jižní poloviny země. Španělé ze severní poloviny vám budou svým chováním připomínat
spíš středoevropany.
Klima je na severu vlhké a deštivé, s chladnějším létem a v zimě s teplotami nad nulou. Ve
střední části Španělska se dočkáte velmi chladné zimy a velmi teplého léta. Jih a jihovýchod
Španělska jsou nejteplejší oblasti s příjemně teplým létem, mírnou zimou a minimem srážek.
Východ Španělska je také teplý, ale s větším počtem srážek.
Nejbohatší oblastí je Baskicko, hned za ním Katalánsko a také Madrid. Severozápad je
považován za lehce ekonomicky zaostalý, nejchudší oblastí je ovšem Extremadura. Hlavní
turistická centra najdete na východním, jihovýchodním a jižním pobřeží, zatímco nejhezčí
přírodu poznáte na severním pobřeží.

Závěr
Na závěr bych vám ráda řekla, že si Erasmus pobyt určitě užijete a přinese vám mnoho
zajímavých zkušeností. Pokud budete mít příležitost, využijte svůj pobyt k cestování po
Španělsku, stojí to za to.
Pokud byste měli upřesňující dotazy, ráda vám je zodpovím na mailu uvedeném v zápatí
stránky.
¡Adiós y pasadlo bien!
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