
Budapest - Goteborg          - cca 50-100 eur jednosmerná letenka
Bratislava - Oslo           - cca 40-100 eur jednosmerná letenka
Nasledovne presun vlakom do Trollhättanu.

* Škola ponúka takzvaný pick-up day - deň pred začiatkom 
semestra vyzdvihne študentov z Goteborgu. V prípade iného 
dňa príchodu Vás bude čakať študentský ambasádor na stanici
 v Trollhättane.

Internát riešený ako klasický byt - 2 až 3 samostatné izby pre 
študentov, kuchyňa a wc, cena cca 270eur/mesiac. Intrák je 
vzdialený približne 20 min od školy. 
(80% erasmákov je ubytovaných v Lamntannvägene) 

Internát riešený ako kvázi garzonka, wc, menšia kuchyňka 
na izbe (spoločná veľká kuchyňa je zdieľaná na chodbe) cena 
cca 350eur/mesiac (Intrák je situovaný bližšie ku škole približne
12 minút chôdze)
 

Univerzita West je moderná škola, ktorá erasmákom ponúka
predmety zo 4 zameraní:  Business economy, IT, engineering 
a pedagogika. Celý aktuálny zoznam výberových predmetov 
pre erasmus si môžete pozrieť tu : 
(http://www.hv.se/en/education/exchange-student/course-list-online).
 Vyučovací proces je úplne odlišný od slovenských škôl, 
nakoľko vo Švédsku sa kladie dôraz na prácu v skupinách a 
výsledná známka pozostáva väčšinou z praktických projektov 
a rôznych writtingov. Mnoho predmetov je spolu so švédskymi 
študentami, tak profesori očakavajú isté štandardy, ale 
na druhej strane sú veľmi nápomocní. (Napríklad sú ochot-
ní sa Vám venovať aj niekoľko mesiacov po skončení 
daného predmetu - využiteľne hlavne pri IT projektoch.)

Dôležitým bodom erasmu vo Švédsku sú výdaje. Môžete sa 
spoľahnúť, že pridelený grant Vám určite nepostačí a budete 
si musieť priplatiť cca 200 až 300Eur mesačne zo svojho 
vrecka. 

Školský obed 7 Eur  Chlieb 2-3 Eur
Obed reštika 10-15 Eur       Pivo v pube 7 Eur 
Vlak Goteborg-Trollhätan tam - späť 20 Eur 

Orientačné ceny pre študentov 

Švédsky školský semester sa delí na 2 časti. V každej jednej 
časti budete stíhať priemerne 2 predmety (čo pri 7,5 kreditu 
za predmet  dostatočne postačuje).

Trollhättan je menšie mestečko (50tis), ktoré sa nachádza cca
40 min vlakom od Goteborgu a má ideálnu polohu na prípadné 
cestovanie po severských krajinách. 

Najlacnejšia cesta do Trollhättanu

Lantmannavägen 
http://www.studentportal.hv.se/en/
support-and-service/accommoda-
tion

Swedenborg center
http://www.swedenborgcenter.se

Iné stránky
Vlaky: Švédske http://www.sj.se, Nórske https://www.nsb.no
Autobus z letiska: http://www.flygbussarna.se
Busy Trollhättan a región Goteborgu: http://www.vasttrafik.se

Info pre študentov 
http://www.hv.se/en/education

Brožúra
http://www.e-magin.se/v5/
viewer/files/viewer_s.aspx?gKey=
qct041gr&gInitPage=1aspx?gKey
=qct041gr&gInitPage=1
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