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Škola
Univerzita v Las Palmas ponúka veľmi veľa odborov, ročne sem prichádza cca 1500
zahraničných študentov. Fakulta Ekonómie, Obchodu a Turizmu (Facultad de Economía,
Empresa y Turismo) sa nachádza na veľkom campuse nazývanom Tafira, asi 10 km od

centra mesta. Campus je krásny, všade sú palmy, každá fakulta má svoju jedáleň, kaviareň,
nájdete tu centrálnu knižnicu a niektoré fakulty majú aj vlastné knižnice. Ponuka
predmetov je veľmi pestrá, avšak treba dať pozor na to, že 90% anglických predmetov sa
vyučuje v zimnom semestri, v letnom NIE. Tým pádom túto školu neodporúčame nikomu,
kto nehovorí po španielsky aspoň na úrovni B1. V zimnom semestri sa to samozrejme dá,
ale v letnom nie. Všetci očakávajú, že študenti - aj erasmáci - hovoria po španielsky, vetu
“You need to learn Spanish” počujete na dennom poriadku. :)

Štúdium je - hlavne časovo - dosť náročné, niektoré predmety majú 2x do týždňa
prednášku a raz seminár. Dajú sa síce zvoliť aj non-presential predmety (online kurzy) ale
nenechajte sa oklamať, vypracovanie jedného zadania na tieto
predmety trvá zvyčajne 10-15 hodín, a je ich minimálne 3-4 za
semester. Môžeme skonštatovať, že bolo fakt málo dní, kedy sme
sa škole vôbec nevenovali, najnáročnejšie boli 2-3 týždne v
decembri keď sa nám nakopyli deadliny, zápočty aj skúšky. Tiež je
potrebné si uvedomiť, že existuje iba jeden termín na skúšku (v
zimnom semestri sú skúšky v januári, áno, aj pre erasmákov), ktorý
je zadaný na začiatku semestra, je nemenný opravné termíny nie
sú.

Život
V Las Palmas nefunguje typická erasmus organizácia ESN, miesto
nej sa o erasmus študentov stará AEGEE. Organizácia je relatívne
nová,

priebeh niektorých akcií býval ešte trochu chaoticky, no

určite sa oplatí dať im šancu a zúčastniť sa niektorých eventov.
Najpopulárnejšia medzi študentmi bývala tzv. “Sports night”, ktorá
sa konala každý pondelok večer so stretnutím na pláži, kde sa
hrávali rôzne športy od volejbalu až po vybíjanú.
Okrem akcií organizovaných AEGEE, nebol problém nájsť rôzne
podujatia v rámci mesta hocikedy v priebehu týždňa. Každý utorok
boli organizované tanečné lekcie salsy a bachatty, ktoré boli
zadarmo, v stredu sa konali jazykové tandemy. Štvrtky boli aj medzi
domácimi veľmi populárne vďaka pravidelným “Tapas nights”
konaným vo Veguette (starom meste) kde boli v ponuke rôzne
druhy typických španielskych Tapas, a zároveň rôznych alkoholických aj nealkoholických
drinkov.
Každodennou rutinou sa pre nás stalo samozrejme chodenie na pláž, keďže aj vďaka dobrej
lokalite bytu sme od nej bývali 10 minút pešo. Možností užívať si slnka bolo ozaj hojne,
keďže na Gran Canarii je počas roka teplých viac ako 300 dní. Najteplejšími mesiacmi sú
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predpoveďou počasia, “našich” 24 stupňov vie na Gran Canarii
poriadne potrápiť keďže vďaka tropickému podnebiu je pocitová
teplota v takýchto prípadoch až okolo 31°C. Teplota oceánu je
veľmi príjemná počas väčšiny roka, tí otužilejší sa okúpu aj v
decembri/januári :)
Okrem dostupnej pláže a slnka Gran Canaria je špeciálna svojou
rozmanitosťou. Určite odporúčame navštíviť Duny v Maspalomas,
či prístavné mesto Mogán. Kto by mal chuť schovať sa pred slnkom
a oddýchnuť si v horách, Gran Canaria vás nesklame ani v tomto
ohľade. Západ slnka na hore Roque Nublo je jednoznačne zážitok,
ktorý stojí za to. Rovnako sa dá vybehnúť na Pico de Las Nieves, a
pre študentov v zimnom semestri určite odporúčame zúčastniť sa
začiatkom septembra celoostrovnej akcie “Fiesta del Pino del
Teror” ktorá začína 4 hodinovou túrou do mesta Teror (za
sprievodu davov s rôznorodou hudbou, spevom, a nejakým tým
drinkom), po výstupe na vás čaká bohatý program s ohňostrojom a
typická španielska Fiesta ;).
Pri cestovaní po ostrove jednoznačne odporúčame vybaviť si
wawa joven kartu. Na vybavenie tejto karty potrebujete tzv
residence card +N.I.E. (vybavovanie týchto dokumentov sa vám
určite oplatí, residence card umožňuje cestovať v rámci celého
Španielska so 75% zľavou, ak by ste potrebovali poradiť ako ich
vybaviť kľudne sa ozvite, radi vám pomôžeme). Wawa joven vás
mesačne vyjde 28€

a vďaka nej môžete cestovať ako v meste, tak aj po ostrove bez

obmedzení (princíp bratislavskej električenky).

Náklady
Náklady na ubytovanie sa hýbu podľa náročnosti a lokality, v ktorej chcete byť ubytovaní.
Najlepšou lokalitou na bývanie je “Mesa y Lopéz” prípadne tzv. staré mesto “Veguetta”
alebo okolie “San Telmo”. Ceny v týchto lokalitách sa pohybujú +-300€ na mesiac vrátane
energií. Ako lokalitu určite neodporúčame “Tafiru”, kde sa síce nachádza campus a väčšina
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fakúlt, no od centra mesta je vzdialená cca 35-40 minút autobusom, nočné/večerné spoje
týmto smerom neexistujú.
Ako sme spomínali vyššie náklady na cestovanie sú 28€/mesiac, ak si nevybavíte wawa
joven stále máte nárok na bežnú študentskú kartu, ktorá stojí rovnako 28€/mesiac, platí
však iba na autobusy v rámci mesta. Rovnako existuje obyčajná karta, ktorú si môžete nabiť
na konkrétny počet ciest, 10 ciest= 8,50€, bez karty vás jedna cesta autobusom vyjde 1,40€.
Náklady na život, čo sa týka potravín sú podobné ako doma s minimálnymi rozdielmi,
niektoré veci sú drahšie, iné lacnejšie. Ceny alkoholu a cigariet sú oproti Slovensku nižšie.
Treba si však uvedomiť, že grant vykryje len asi 50, max 70% celkových nákladov, okrem
nájmu a potravín sú drahé letenky na/z ostrov/u. Nás vyšla cesta tam/spať cca 300€.
Las Palmas ponúka veľa možností nočného života, do väčšiny klubov sa dostanete vďaka
tzv. “VIP listom” na ktoré sa viete dostať pomocou Facebooku/WhatsAppu. Zároveň si
musíte predom overiť vekový limit, keďže v mnohých kluboch v Las Palmas je vstup
obmedzený vekovou hranicou.
Koniec koncov hodnotíme náš Erasmus na Gran Canarii ako fantastický, choďte tam,
opaľujte sa, cestujte, učte sa po španielsky, spoznávajte nových ľudí a kultúru ako sme to
robili aj my…..a samozrejme študujte ;)
V prípade akýchkoľvek otázok alebo pochybností kľudne nám napíšte, kontakty nájdete
nižšie :)
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