
Report E LA-CORU01   Názov školy:  Universidade da Coruña 
Mesto:  A Coruña  

Štát:  Španielsko 

 

Zameranie školy: Faculdad de economia y empresa (Fakulta ekonómie a podnikania) 

 je možné vybrať si predmety z bakalárskeho aj magisterského stupňa 

 predmety na škole sú takmer zo všetkých oblastí: marketing, financie, účtovníctvo, 

ekonomika, matematika, sociológia a pod. 

 časť predmetov sa vyučuje aj v anglickom jazyku (avšak odporúčam chodiť aj na 

predmety v španielčine – pokiaľ jazyk ovládate) 

 škola ponúka kurz španielčiny zdarma, kurz je možné absolvovať na každej jazykovej 

úrovni (od A1 po C2) 

 status Erasmus študentov berie do úvahy len niekoľko profesorov (musíte sa poriadne 

učiť!) 

Doprava:  

 do školy je nutné chodiť autobusom (v letnom semestri bicykel, bicykle sa dajú 

požičať zdarma v meste) škola je na okraji mesta cca 15 min. od centra mesta 

autobusom  

 na výber má študent 2 karty na autobus (bližšie informácie o výhodách kariet dostane 

študent priamo na škole), jedna jazda bez karty stojí cca 1,32 eur s kartou cca 0,83, 

mesačne rátajte s výdavkami na autobus cca 30 eur 

Ubytovanie:  

 mesačný prenájom izby v byte sa pohybuje cca od 100 do 250 eur bez energií (závisí 

od lokality), energie sú mesačne cca 30 eur 

 najjednoduchšia cesta je využiť ponuku agentúry na obhliadku niekoľkých bytov, cena 

je istá a máte väčšiu záruku, že vás nikto nevyhodí 

Social life:  

 pre študentov sú organizované výlety rôznymi organizáciami (študentmi školy) za 

dobré ceny a taktiež spoločné akcie v baroch a podnikoch, výhodou sú rôzne karty na 

zľavy 

Výdavky:  

 z grantu je možné zaplatiť ubytovanie a časť stravy, ak chce ísť študent na výlet 

a zúčastňovať sa spoločných akcií s ostatnými študentmi potrebuje mesačne cca 800 

eur (ubytovanie, strava, výlet, párty, energie + príp. internet, telefón, doprava) 

Študenti:  

 sú z celého sveta 

 jedná sa o menšie mesto - je preto možné spoznať viac ľudí a nadviazať dlhodobé 

priateľstvá 

 

Zahraničné oddelenie vychádza študentom v ústrety. V prípade otázok ich môžete bez 

problémov kedykoľvek kontaktovať. A tútori sú na nezaplatenie. 

 

Každému odporúčam ísť do A Coruñe.  


