Universidad Rey Juan Carlos, Campus Vicálvaro, Madrid, Španielsko
Zameranie školy: - všetko.
Názov fakuty: Fakulta práva a humanitných vied.
Fakulta ponúka širokú škálu predmetov po anglicky. Náš primárny odbor je "Podniková ekonomika a
management" - v angličtine (používa sa aj názov Business and administration). Okrem tohto sú na fakulte
aj ďalšie anglické programy, ktoré ponúkajú množstvo predmetov vhodných na zaradenie do študíjneho
plánu: Marketing, Medzinárodné vzťahy, Turizmus, Učiteľstvo...
Rozvrhy: (stĺpec Vicálvaro)
http://www.fcjs.urjc.es/nueva/alumnos/horarios/curso_2013_2014/index.asp
Študijný program (brožúra) na rok 2013/2014:
http://www.urjc.es/alumnos/matriculacion/archivos/libro_asignaturas.pdf
Ku štúdiu na tejto škole španielčina nieje potrebná, nakoľko škola ponúka dostatok predmetov v
angličtine. Škola ponúka pre erazmákov aj intenzívne kurzy španielčiny - buď pred začiatkom semestra,
alebo v priebehu. Madrid je skvelé miesto, kde sa zdokonaliť alebo naučiť španielčinu - odporúčam. Ale
bez problémov sa tam dá prežiť iba s angličtinou.
Škola sa nachádza v mestskej časti Vicálvaro. Chodí tam metro - je to cca 20 min metrom od centra (čo
vôbec nieje ďaleko).
Ubytovanie:
Centrum, aj širšie centrum Madridu je plný bytov pre zahraničných študentov. Keď prídete pár dní pred
začiatkom školy, určite si nájdete vhodný byt/izbu. Odporúčam prvé noci stráviť v hostely a osobne si ísť
prezrieť ubytovania ponúkané na internete - z dvoch dôvodov:
1. Fotky a informácie na internete nemusia byť úplné presné - treba vidieť na vlastné oči.
2. Nikto Vám dopredu nerezervuje byt/izbu, pokiaľ nezaplatíte najprv zálohu (depozit - min. vo výške
jedného mesačného nájmu). A neodporúčam niečo platiť, kým byt neuvidíte na vlastné oči.
Príklad ceny ubytovania:
V širšom centre (20 min pešo od centra), vo viac izbovom byte, single room - cca 450 €/mesačne (all
included).
Čím ďalej od centra, tým lacnejšie. A naopak, čím bližšie, tým drahšie. Výhodou je ísť vo dvojci a pokúsiť
sa nájsť doubleroom (ušetríte cca 100 €/mesiac).
Osobne odporúčam hľadať ubytovanie niekde v okolí parku Retiro.
Ľudia:
Španieli v Madride sú veľmi slušní a ochotní, snažia sa Vám pomôcť najviac ako vedia, keď ich o to
požiadate. Nevedia moc dobre po anglicky, ale snažia sa a dá sa s nimi dorozumieť.
Siesta:
Okolo 14:00 Španieli začínajú siestu. Okrem supermarketov je do cca 17:00 všetko zavreté. To ovplyvňuje
aj ich večerný program - najväčšie a najlepšie párty a diskotéky nezačínajú skôr ako o polnoci. V Madride
fungujú rozličné študentské organizácie, ktoré pripravujú eventy pre erazmus študentov - výlety
(zaragoza, barcelona, malaga, sevilla, valencia, toledo...), párty, akcie a zľavy na vstupy a drinky, atď....
Výdavky:
Madrid je v porovnaní s Bratislavou drahý. Ceny potravín sú síce porovnateľné s našimi, ale služby a
zábava v Madride vychádzajú oveľa drahšie. Treba vedieť hospodáriť s peniazmi a neminúť celý grant v
prvý mesiac. :)

