Krátky report o škole (Madrid, Ádám Kalina)
Bol som na Erasme v Madride v Španielsku na Universidad Rey Juan Carlos. Škola je veľmi
moderná, má super knižnicu, posilku, kaviareň, jedáleň (slušné menu za 5 eur). Podobné
predmety ako na našej škole sa vyučujú na Business Administration, kde sú predmety z oblasti
stratégie, financií, marketingu, účtovníctva, práva atď. Keď sme chceli študovať iné predmety,
mohli sme si vybrať aj z predmetov študijných programov ako Marketing, Medzinárodné vzťahy,
Ekonómia a Právo. Vyučovanie som mohol mať aj po anglicky aj po španielsky. Skúšky sa dali
spraviť. Pred začiatkom školského roka som bol na dvojtýždňovom jazykovom kurze v škole,
počas ktorého som sa naučil veľa po španielsky aj som si našiel kamarátov. Študenti bývali
väčšinou v nájomných bytoch s viacerými izbami. Nájomné sa pohybuje medzi 250-450 eur.
Odporúčam bývať buď v centre okolo Puerta de Sol (tam sa stretávajú erasmáci) alebo La
Latina, Atocha, Ibiza(táto štvrť je 15 minút od školy a 15 od centra). V meste sa chodievalo
metrom alebo autobusom. Električenka na mesiac stojí 35 eur a dá sa použiť na metro,
trolejbusy, busy, nočáky a vlak. SIM kartu si kúpiš za 5 eur, mesačne stojí 10-15 eur
s internetom v mobile. Ubytovanie treba nájsť cez internet, na stránkach www.aluni.net ,
www.idealista.com a podobné. Väčšinou sme potraviny nakupovali a navarili na byte, takto boli
výdavky menšie. Španieli sú veľmi milí, pomôžu ti vo všetkom a erasmáci sú úplne super.
Španielsky nočný život si myslím, že netreba opisovať . Keď bol futbal, nikto nepracoval, všetci
pozerali zápas, bary a štadióny boli vždy plné. Mesto je úplne super, ani deň sa nedá nudiť a ani
tak nestíhaš všetko pozrieť , je tam milión reštaurácií, barov, zábavný park, jazero, jeden
obrovský park na chillin (Parque del Buen Retiro), futbalové a basketbalové zápasy, kopec
historických budov, múzeií. Keď niekto je v Madride musí povinne navštíviť Royal Palace, Museo
Prado, štadión, stanicu Atocha a Operu. Každú nedeľu ľudia chodievali na trhy ako Mercado San
Miguel a Al Rastro, kde nájdeš všetko čo potrebuješ. Nakoľko je Madrid v centre Španielska
veľmi ľahko sa dá dostať hocikam, čo znamená, že sme spravili veľa výletov. Barcelona,
Valencia, Granada, Malaga, Portugalsko sú na 6 hodín cestovania z Madridu. Erasmus v Madride
je úplne super a myslím si, že voľbu ísť na erasmus práve do Madridu neoľutujete, bolo to moje
najlepšie rozhodnutie. Prajem veľa šťastia.

