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Univerzita Oviedo v Gijóne (Španielsko) 

Aby som hneď na začiatku uviedla veci na pravú mieru, názov univerzity sa zhoduje s 

názvom susedného mesta, avšak v Gijóne má vyčlenené niektoré fakulty.  

Mesto Gijón som si vybrala kvôli jeho veľkosti (300 000 obyvateľov), geografickej polohe 

(na pobreží),  z finančného a turistického hľadiska. Zvažovala som aj väčšie mestá nakoľko 

som vďaka mojim doterajším poznatkom zo španielčiny mala dvere otvorené, ale náklady na 

život v meste ako Madrid alebo Barcelona sú aj priamo úmerné s jeho veľkosťou. 

Z turistického hľadiska som mala možnosť využiť výlety v rámci celej severnej polovice 

Pyrenejského poloostrova (nie ako Kanárske ostrovy a pod.). Môj jediný postreh ohľadne 

polohy – letecká doprava zložitejšia (kedysi lietal Ryanair - už nie. Je možné letieť do 

Madridu, alebo okolitých letísk za lacnejšie a dopraviť sa autobusom). (www.alsa.es)  

Rozhodla som sa vybrať si predmety iba v Španielčine nakoľko to bola pre mňa veľká výzva. 

V ich rodnom jazyku som nemala problém s nájdením podobných predmetov ako na mojej 

fakulte. Som študentkou Informačných systémov na FMUK, tým pádom by som ako 

porovnateľné predmety uviedla napríklad TIC. Je to práca na počítači, zaoberá sa poznaním 

počítačového programu, ktorý v Španielsku využívajú. Ďalej bola v ponuke aj Ekonómia, 

Financie / Účtovníctvo (Španieli to majú nakombinované trochu inak), management, či 

marketing. Pripomínam, že ja som mala predmety iba v španielčine, ale pokiaľ viem 

v samotnom Gijóne sú fakulty dve - zvládnuť si vybrať 4-5 predmetov, by malo byť v 

poriadku.  (http://www.uniovi.es/en) 

Oviedo je mesto oveľa väčšie, s viacerými fakultami, čiže tam by výber predmetov mal byť 

úplne bez problémov.  

Komunikácia s koordinátormi a učiteľmi bola niekedy náročnejšia, ale pokiaľ sa študent 

nehanbí opýtať aj viac krát sú vždy ochotní pomôcť. Učitelia boli niektorí prísnejší a niektorí 

menej. Záleží  od snahy študenta. 

Prostredie školy je nádherné, škola je výborne vybavená, ale to koniec koncov celá severná 

časť Španielska (ich kríza teda rozhodne vyzerá inak:). Bola som trochu prekvapená úrovňou 

angličtiny mojich spolužiakov, očakávala som aspoň podobnú úroveň ako u nás, ale asi ich 

španielčina - celosvetovo hovorený jazyk, nenúti ovládať cudzí jazyk tak ako nás Slovákov. 

Náklady na živobytie sú približné rovnaké ako na Slovensku. Je možné bývať luxusnejšie vo 

väčšom byte priamo na pláži, ale ja som sa uskromnila s malou izbičkou v útulnom byte 

blízko školy, centra aj pláže. Varila som si sama a výlety som si naplánovala až na koniec 

pobytu, aby som si vedela vypočítať výdavky. V meste som chodila skoro stále peši, ale do 

školy autobusom, ale dá sa to zvládnuť aj peši.  Električenka stojí približne 30 eur / 

neobmedzene. Oplatí sa vybaviť si mestskú kartu (Tarjeta ciudadana) v ich centre (niečo ako 

u nás úrad).  

Rozhodne po tejto skúsenosti uprednostňujem severné Španielsko!  


