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Granada 

Granada (v španščini granatno jabolko) je 

glavno mesto province Granade v Andaluziji, 

ki je znana po izraziti španski kulturi 

flamenka.

 Po podatkih iz leta 2009 ima mesto 234.325 

prebivalcev.



Najpomembnejše kulturno-zgodovinsko 

obeležje Granade 

je Alhambra, mavrska citadela in palača, ki 

spada med znamenitosti 

skupne muslimanske, judovske in krščanske 

zapuščine.



Sierra Nevada

 Je največji smučarski center v Španiji in se 

nahaja le 45 min. od Granade.

 V zimskem času se ponujajo ugodni 

celodnevni izleti s strani Erasmus 

organizacij (en dan poln uživanja in 

neverjetnih razgledov lahko stane 10€ –

povratna karta)



Univerza v Granadi

Facultad de Farmacia

http://farmacia.ugr.es/ (spletna stran 

fakultete) 

SWAD sistem – naš VIS sistem, z vsemi 

potrebnimi informacijami

Predavanja so v španskem jeziku

Pomoč španskih sošolcev in prijaznost, 

ustrežljivost profesorjev



Stanovanja
Ogromno možnosti - mesto študentov

https://www.facebook.com/groups/63

5300873274599/ 

https://www.facebook.com/groups/60

4137302972958/ 

Velika pomoč pri iskanju in izbiri –

Buddy, ESN člani... (iskanje ob samem 

prihodu se splača, da si lahko 

stanovanja pogledaš in izbereš 

najboljšega)

Erasmus stanovanja z internacionalnimi 

cimri – nepozabna izkušnja!

Cene – podobne kot v Sloveniji (100 –

200€ mesečno, enoposteljna soba)



Esn, potovanja in dogodki

Organizacije za Erasmus študente – ESN 

(International students network) 

Nešteto organiziranih izletov, potovanj, 

vsakodnevnih dejavnosti, zabav, pomoč pri 

vsem...  - Erasmus družina -

Vsak dan v tednu – določena dejavnost (žuri, 

tapasi – večerja, pub crawl, internacionalna 

druženja in večerje, učenje tujih jezikov...) 

Potovanja po Španiji, Portugalski, Maroku...



Internacionalna večerja – slovenski cmoki



Življenje v Granadi 

Razburljivo, zabavno, vse prej od dolgočasnega

Cenovno podobno Sloveniji (mesečna poraba za hrano, pijačo – 70-100€)

Edino špansko mesto z zastonj prigrizki – Tapasi

Poceni sadje in zelenjava – lokalne tržnice

Čas sieste – zaprte trgovine in čas za druženje, pijačo...

Topli, prijazni, odprti ljudje

Nočno življenje

Ogromno aktivnosti 

Bolj aktivno prebivalstvo, veliko dogajanja in življenja v mestu...

Ogromno mladih – Granada – mesto študentov



Prostočasne dejavnosti za študente

ESN dejavnosti – gledališče za učenje 

španskega jezika, prostovoljske dejavnosti, 

druženje z upokojenci, otroci s posebnimi 

potrebami, pomoč v pasjih zavetiščih... 

Šport – zumba, salsa, smučanje, skupinski 

športi, joga...



Praktično usposabljanje
Hygea  

http://www.hygeasaludynutricion.com/

– software podjetje katero se neposredno ukvarja s 

dietetiko. Program VitaDieta je narejen kot platforma za 

izdelavo diet. https://www.vitadieta.es/

• Mentor in CEO podjetja : Pablo Caballero



Čas trajanja: april-junij 2017

Mesto – Parque Tecnológico de la Salud de 

Granada(PTS) http://www.ptsgranada.com/

https://www.youtube.com/watch?v=Pzbfzu

ee-bs

Kako sem iskala podjetje? Baza bolnišnic katere 

ponujajo praktično usposabljanje za študente 

Univerze v Granadi 

http://farmacia.ugr.es/cont.php?sec=2&pag=43 potem 

sem sama kontaktirala podjetje preko maila.

Pdf – za 3 termin (april-junij) 

http://farmacia.ugr.es/almacen/estancias/2017/dest

gNHD3.pdf



https://www.youtube.com/watch?v=L-uwgnnTflQ (filmček o 

erasmus izmenjavah) 

https://www.youtube.com/watch?v=Ej1jJ7CTkYU (Granada ESN)



Več informacij:

erasmus@fvz.upr.si 


	S:\SLUŽBA ZA RAZISKOVANJE IN MEDNARODNO SODELOVANJE\MEDNARODNO SODELOVANJE\MEDNARODNA MOBILNOST\PPT ŠTUDENTJE\Erasmus-izkusnje_Granada 2017.ppt

