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aynooth Univerzita je historická avšak zároveň moderná škola, ktorá erasmákom
ponúka na výber predmety z mnoho rôznych odborov či už: Business, IT, právo,
engineering a pedagogika, biológia, fyzika, história, jazyky atď . Celý aktuálny zoznam
výberových predmetov pre Erasmus si môžete pozrieť tu :
https://www.maynoothuniversity.ie/international/study-maynooth/available-courses
Vyučovací proces je v celku odlišný od slovenských univerzít, či už hodnoteným alebo
samostatnou výučbou. Hodiny ktoré som navštevoval kládli predovšetkým dôraz na
pracú v skupinách a hlavne boli reálne praktické, nakoľko sme spolupracovali na projektoch
s reálnymi firmami z Írska. Výsledná známka pozostáva väčšinou z praktických projektov a
rôznych writtingov. V prípade ak budete v Írsku na zimný semester, tak skúškam sa úplne
vyhnete to však neplatí pre letný semester. Takisto nesmiete byt prekvapený ak budete mať
z projektu “iba 70%” v Írsku 70% v preklade znamená mať projekt na vysokej úrovni, (40%
- E…. od 70% A)

POLOHA

+ Ubytovanie a doprava
Maynooth je menšie univerzitné
mestečko (14tis + cca 10 000
študentov), ktoré sa nachádza 25km
od Dublina a má vhodnú polohu pre
ďalšie cestovanie po krajine.
Spojenie s Dublinom
50-80min –Autobus (ktorý
odchádza každých 30min- 2,60 €) *
30-40min – Vlak (cca odchádza
káždú hodinu 3,5 € )*
V prípade dopravy z letiska
odporúčam Airporthopper, ktorý
Vás dovezieme z letiska priamo do
Maynoothu. (6€)
Maynooth je predovšetkým
univerzitné mestečko a tomu je aj
adekvátne prispôsobené prostredie
pre študentov. Univerzita či priľahlé
ulice ponúkajú študentom veľa
možností ako stráviť svoj voľný čas množstvo barov, reštaurácií a klubov
znamená, že o sociálny život nie je
núdza.
*Škola ponúka možnosť si zakúpiť študentskú
cestovnú kartu „ Leap card“ s ktorou cestovanie
vyjde lacnejšie.

Ubytovanie
Hneď na úvod odporúčam si začať hľadať ubytovanie hneď
potom ako budete oboznámený s výberovým konaním.
Maynooth-ska univerzita sa za posledné roky
výrazne rozrástla a tým pádom nastal problém aj s
ubytovacími kapacitami. Intrák pre Erasmus
študentom je takmer nemysliteľný ale určite skúste
šťastie a uchádzajte sa o neho.
https://www.maynoothuniversity.ie/accommodation/
accommodation-campus/apartments-and-room-details
Avšak viac ako 90% študentov býva v prenajatých rodinných
domov resp. hosťovských rodinách. Určite nehľadajte
ubytovanie cez rôzne realitné kancelárie nakoľko univerzita
poskytuje portál s overenými landlordami kde určite nájdete
ubytovanie v Maynoothe alebo v okolitých dedinách.
http://www.maynoothstudentpad.ie/Accommodation
Osobne odporúčam v predstihu kontaktovať bývalých
študentov (cez facebook stránku napr. https://www.facebook.
com/groups/438616802954721/) a vypýtať si kontakt na ich
bývalých landlordov.
Takisto odporúčam stránku https://www.facebook.com/
groups/maynoothaccom/
Cena Ubytovania (mesačne)
Campus –
700 EURO – samostatná izba a wc
		
500 EURO – samostatná izba zdieľane wc
		
400 EURO – zdieľaná izba a wc
Maynooth ubytovanie
		
400-500 EURO samostatná izba
		
350 EURO zdieľaná izba
Okolité dediny napr. Celbridge
		
330-450 EURO samostatná izba
		
+ 100 EURO autobus
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V prípade ak neviete čo z voľným
časom univerzita ponúka desiatky
rôznych športov alebo klubov kde
môžete tráviť svoj voľný čas – vid
obrázok. V prípade cestovania
univerzita a ESN society ponúkajú
pre Erasmus študentov rôzne výlety
či už blízkosti Maynoothu alebo v
celom Írsku.
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