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Škola
University of Groningen (RUG) patrí medzi TOP univerzity na svete a je to jednoznačne cítiť.
Holandsko si veľmi zakladá na štúdiu o čom svedčí aj úroveň vzdelávania, jazykové znalosti
obyvateľov, kompetencie a požiadavky vyučujúcich, ale aj vybavenie univerzity, moderný campus,
viacero knižníc s veľkou kapacitou miest, ktoré sú veľmi využívané ako miestnymi, tak aj zahraničnými
študentmi a vďaka svojej atmosfére je to aj miesto, kde sa dá stretnúť s priateľmi alebo pracovať na
skupinových projektoch. Základný rozdiel v porovnaní so slovenskými univerzitami je, že semester je
rozdelený na dve časti. Preto máte isté predmety od septembra do novembra, následne skúšky a potom
nasleduje druhá časť semestra s inými predmetmi a opäť skúškové koncom januára až začiatkom
februára. Odporúčam nedávať si viac ako tri predmety naraz (ja som mala tri v prvej a tri v druhej časti).
Predmety ako také nie sú ťažké. Niekedy je hodnotenie založené na písomných skúškach, inokedy na
skupinových projektoch, individuálnych esejach či iných assignmentoch, ktoré by mali byť na trochu
vyššej úrovni než sme zvyknutí u nás na Slovensku. Preto je aj v požiadavkách lepšia znalosť angličtiny.
Vzhľadom na to, že všetci (aj holandskí študenti) študujú v angličtine, budete hodnotení objektívne bez
brania ohľadu či ste Erasmus študent alebo nie. Rátajte s tým, že príprava na samotné hodiny je dosť
časovo náročná. Diskusie na tutoriáloch (cvikách) si vyžadujú čítanie odborných článkov, výskumov
alebo povinnej literatúry, ktorá je inak
skoro vždy dostupná aj v knižnici tak sa
nezľaknite cien kníh  Predmety sa
venovali otázkam z reálneho života a boli
naozaj
zaujímavé
aj
vďaka
interaktívnemu prístupu učiteľov, ktorí
sú ľudskí a vždy boli ochotní poskytnúť
konzultácie a pomôcť ak bolo treba. 
Známkovanie je na stupnici 1-10 pričom
10 je najlepšie, no nestáva sa, že by
niekto dosiahol túto známku. Známka 9
je tiež dosť výnimočná. Väčšina
študentov dosahuje 7, prípadne 8 a na to
aby ste absolvovali predmet potrebujete
6. Máte k dispozícií jeden normálny
a jeden opravný termín. Je to trochu
výzva, ale určite to stojí za to 
Ubytovanie a social life
V Holandsku je veľký problém s ubytovaním pre študentov. Väčšina býva na privátoch, ktorých cena
sa pohybuje od 300€ do 450€ mesačne a je veľmi ťažké niečo zohnať. Odporúčam zarezervovať si izbu
v „internáte“ na Kornweg, kde sú jednotky (ne)zariadené izby so zdieľanými kúpeľňami a kuchyňami
od 280-350€ v závislosti od zariadenia. Je to cca 10 min od Zernike campusu, podobne do centra.
Samozrejme tam to žije najviac  Inak je Groningen považovaný za študentské mesto s množstvom
barov a menších klubov. Určite využite možnosť ESN, kde spoznáte kopu ľudí, zúčastníte sa mnohých
akcií a budete mať postarané o program najmä v prvých dňoch  Super ponuka je pre milovníkov športu
aj členstvo v ACLO školskom gyme.
Cestovanie
Bez bicykla sa v Groningene budete cítiť ako bez nôh, tak si ho skúste zaobstarať čo najskôr. V meste
nájdete mnoho obchodov s ojazdenými bicyklami alebo využite ponuky zverejnené na facebooku, kde
odchádzajúci študenti ponúkajú bicykle. Ceny sa pohybujú od 50€ do 150€. Dajte si však pozor, lebo
bicykle a ich príslušenstvo sa dosť kradne. Je možné využiť aj autobusovú dopravu, kde jedna jazda
stojí okolo 2-3€. Ale na bicykli sa dostanete naozaj všade  Na cestovanie po Holandsku ušetríte kúpou
skupinového lístka cez fb skupiny https://www.facebook.com/groups/814898478656119/?fref=ts.

