
ERASMUS IZMENJAVA V GRANADI 



ZAKAJ NA ERASMUS 
IZMENJAVO?

Najlepša in nepozabna izkušnja v življenju
 Spoznavanje kulture
 Sklepanje novih prijateljstev
Pridobivanje novih izkušenj in znanja
Potovanje 



KAKO DO ERASMUS 
IZMENJAVE?

PRIJAVA (pošiljanje prošnje, CV in motivacijsko pismo)
 Izbiranje predmeta, ki ga želiš opravljati
 Izpolnjevanje Learning Agreementa
Online prijava (odvisno od zahtev fakultete gostiteljice)

Urejanje erasmus štipendije
Preverjanje zahtevanega jezika – program OLS
Pridobivanje vseh zahtevanih dokumentov fakultete



PRED ODHODOM 
NA IZMENJAVO?

Pregled papirjev
Zdravstveno zavarovanje
Organizacija potovanja (letalske karte, prevozi…)
 Iskanje stanovanja 



KAKO DO STANOVANJA?

Erasmus skupine na facebook-u 
(Erasmus Granada, Room Granada,ipd.)

 Internetne strani (Airbnb, booking, španske strani za 
najem stanovanja)

Student Housing - erasmusu.com 

Do stanovanja pred odhodom ali po odhodu?



ODHOD… 
IN ZAČETEK AVANTURE 



ZAKAJ GRANADA?

Eno največjih univerzitetnih mest
Ena najpopularnejših Erasmus destinacij
Približno 3000 Erasmusov vsako leto
Odlična geografska lega (blizu morja, blizu smučišča)



GRANADA

Granada (v španščini granatno jabolko) je glavno mesto 
province Granade v Andaluziji, ki je znana po izraziti 
španski kulturi flamenka.

Najpomembnejše kulturno-zgodovinsko obeležje Granade 
je Alhambra, mavrska citadela in palača, ki spada med 
znamenitosti skupne muslimanske, judovske in krščanske 
zapuščine.



Najcenejše mesto v Španiji

Stroški stanovanja: 150-300 € odvisno od velikosti 
stanovanja, števila sob in lokacije.

Hrana: približno kot v Sloveniji 
Gostilne in restavracije: približno kot v Sloveniji 
Mestni avtobusni prevoz (študentska izkaznica na katero se 

nalaga denar), BLABLACAR, ALSA prevozi (nakup možen 
preko spleta ali na glavni avtobusni postaji)

Zastonj tapasi



FACULTAD DE CIENCIAS DE 
LA SALUD DE GRANADA



BOLNIŠNICA

Hospital de Rehabilitación y Traumatología





PRAKSA

Chicas de Eslovenia con el mejor equipo 
de enfermeras.



ORGANIZIRANI ERASMUS 
IZLETI

Best life experience Granada – na facebook strani
Enodnevni izleti po navadi potekajo čez vikend petek, 

sobota ali nedelja, večdnevni izleti pa potekajo lahko tud 
med tednom 

Cene so zelo ugodne (Sevilla – 18€), prevoz, hrana…
Z vpisom v njihovo organizacijo prejmete kartico in 

zapestnico s katero lahko koristite popuste



SEVILLA – FERIAL DE SEVILLA



UŽIVANJE OB KONCU 
PRAKSE







Malaga







Montserrat



Ronda



Smrcja vas - Juzcar



Best life experience – Granada nunca te olvido

Ines & Tina
Več informacij: 
ines.verbic8@gmail.com
tincy.jerala@gmail.com

Gracias y saludos


