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PREDSTAVITEV UNIVERZE
Univerza v  Granadi je v Evropskem merilu in tudi po svetu ena izmed najboljših univerz. 
Različni ocenjevalci jo uvrščajo med 8 najboljših univerz v Španiji in med 300-400 najboljših 
na svetu. Pohvalijo se lahko tudi s skoraj 500 letno tradicijo saj je bila ustanovljena leta 
1531. Da pa je univerza v tem mestu res pomembna govori tudi dejstvo, da je od skupne 
populacije 250.000 ljudi od tega 65.000 samih študentov. 

Univerza je razdeljena na 5˝campusov˝, ki so razporejeni po celem mestu

- Campus cartuja

- Campus de fuentenueva

- Campus del centro

- Campusde Aynadamar

- Campus de Salud



 Program prehransko svetovanje spada pod campus Cartuja, ki se nahaja nekoliko severneje od samega 
centra in sicer na fakulteti za farmacijo. 

 Link do uradne strani fakultete:       http://farmacia.ugr.es/

 Link do študijske smeri dietetica y nutricion humana (prehransko svetovanje) 
http://farmacia.ugr.es/cont.php?sec=2&pag=30

 Vsako leto objavijo tudi priročnik fakultete s pomembnimi datumi (primer iz leta 2016) 
http://farmacia.ugr.es/guia/2016/

 Predstavitveni video fakultete: https://www.youtube.com/watch?v=JCFdBwpSkDY&feature=youtu.be

http://farmacia.ugr.es/
http://farmacia.ugr.es/cont.php?sec=2&pag=30
http://farmacia.ugr.es/guia/2016/
https://www.youtube.com/watch?v=JCFdBwpSkDY&feature=youtu.be


Na njihovi spletni strani lahko najdeš vse potrebne podatke

Študijski načrt

Urnik

Predavalnice

Datumi izpitov

. . . . . . 



Dodatne informacije:

 Fakulteta ima svoj majhen bar v katerem strežejo tudi hrano, če med predavanji postaneš 
lačen

 Na voljo vam je tudi fotokopirnica, ki je za vse študente zelo ekonomična

Na voljo je miren prostor za učenje

 Študentje imajo tudi prosto uporabo računalniške sobe 

Za pomoč pri študiju imajo svoj informacijski sistem imenovan P.R.A.D.O. (podobno kot 
moodle) na katerem lahko pridobiš vso gradivo posredovano od profesorja



Na šoli je knjižnica, ki jo lahko uporabljajo tudi tuji študenti

Ravno tako je na celotnem območju univerze poskrbljeno tudi za brez žični internet

Predavanja trajajo 3 ure. Pričetek pouka je odvisen od letnika, ki ga obiskuješ (8.30-
11.30). Na vsako uro se ti zamenja predmet. 

 Vsak predmet ima teoretični del in praktični del, ki se po navadi izvaja izven učilnice in je 
ravno tako obvezen in večkrat tudi ocenjen. 

 Velikokrat je ocena sestavljena še iz prisotnosti in seminarske naloge

Univerza ponuja tudi ekonomične menze (kosilo 3,5 eura)



UNIVERZA PONUJA VELIKO DEJAVNOSTI ZA 
PROSTI ČAS
Kulturne dejavnosti: 



Filmski klub:

Prostovoljno delo: 



Športne aktivnosti: 

Jezikovni tečaji: 



GRANADA

Granada (granatno jabolko) je glavno mesto province Granada v španski avtonomni 
pokrajini Andaluzija. Mesto leži ob vznožju gorovja Sierra Nevada, ob sotočju 
rek Darro in Genil, na nadmorski višini 738 m. Po podatkih iz leta 2009 ima mesto 
234.325 prebivalcev 

https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sierra_Nevada&action=edit&redlink=1


Najpomembnejše kulturno-zgodovinsko obeležje Granade 
je Alhambra, mavrska citadela in palača, ki spada med znamenitosti 
skupne muslimanske, judovske in krščanske zapuščine. Zaradi tega je Granada v vrhu 
kulturnih in turističnih atrakcij Španije.

Danes je Granada znana tudi po prestižni Univerzi v Granadi in pestrem nočnem 
življenju.

Cenovno zelo ugodno mesto:

- stanovanje: 150-300 eurov, Pijača s prigrizkom (tapa): 2 eura

https://sl.wikipedia.org/wiki/Alhambra
https://sl.wikipedia.org/wiki/Turizem
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Univerza_v_Granadi&action=edit&redlink=1


Zakaj je Granada tako posebna?

 kot smo videli je Granada zgodovinsko zelo pestro mesto

Glede na to njeno južno lego ima celo leto veliko sonca

 Lokacijsko je perfektno situirana saj imamo 45 minut do plaže in 45 minut do 
smučarskega centra v Sierri Nevadi

 Prečudoviti deli mesta (npr. Albaycin)

Katedrala 

Parki



 Razgledne točke

Flamenco

Bikoborbe

Ferria de Granada

Siesta

Prireditve (los cruces,)

Semana santa



In če ni bilo dovolj mislim da vas bo hrana prepričala

 Tapasi ( zastonj prigrizek ob pijači) in njihove tipične jedi



ERASMUS V GRANADI
Granada se lahko pohvali z ogromnim številom tujih študentov in je tako tudi ena izmed 
najbolj priljubljenih mest za izmenjavo Erasmus. Med vsemi 65.000 študenti je tujcev kar 
8.000. 

No pa saj vas vrjetno, po vsem tem kar sem vam že povedala o Granadi, niti ne čudi. Če 
pa temu še dodamo vrsto različnih dejavnosti, ki jih za mlade Eramuse še ponuja to mesto 
mislim, da nebo nobeden od vas več v dvomih, da je to res top destinacija.

Ker je število tujih študentov tako veliko, so v Grandi močno dejavne različne agencije, ki so 
se specializirale ravno v zabavo le teh. Od zabav, potovanj, festivali, različni dogodki. . .

- Best life expirience Granada

- Esn



Članek: Granada območje erasusa



Več splošnih informacij lahko najdete tudi na naslednjih povezavah:

file:///C:/Users/Admin/Downloads/PresentaciĂłn%20Servicios%20Jornadas%20Recepcion.pdf

http://internacional.ugr.es/pages/archivos/informacion/guiapdf

Erasmus in Granada: https://youtu.be/F3Bc7KLgYgs

ATREVETE! 

(UPAJ SI!)

file:///C:/Users/Admin/Downloads/PresentaciĂłn Servicios Jornadas Recepcion.pdf
http://internacional.ugr.es/pages/archivos/informacion/guiapdf
https://youtu.be/F3Bc7KLgYgs
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