
	  	  

Škola:	  University	  of	  Groningen,	  Faculty	  of	  Economics	  and	  Business,	  Groningen,	  Holandsko	  

	  

Zamranie	  fakulty:	  rôznorodé,	  predmety	  aj	  z	  risku,	  štatistiky,	  ekonometrie,	  marketingu,	  financií,	  
účtrovníctva,	  každý	  si	  vyberie	  

Jazyk:	  celé	  vyučovanie	  a	  všetky	  predmety	  sú	  výlučne	  po	  Anglicky	  aj	  pre	  domácich.	  Holandčina	  je	  
srandovný	  jazyk,	  človek,	  ktorý	  vie	  po	  anglicky,	  prípadne	  nemecky	  pochytí	  základy	  veľmi	  rýchlo.	  Ale	  

netreba	  ju	  vedieť,	  v	  Holandsku	  hovorí	  po	  anglicky	  plynule	  každý,	  od	  predavačiek	  cez	  vodičov	  MHD,	  od	  
mladých	  až	  po	  staršie	  ročníky.	  

Ubytovanie:	  okolo	  300	  EUR	  na	  mesiac,	  internáty	  sú	  vo	  fajn	  kvalite,	  človek	  tam	  spozná	  oveľa	  viac	  ľudí.	  Kto	  
chce	  súkromie,	  dá	  sa	  ísť	  na	  privát,	  stojí	  to	  porovnateľne	  ale	  musíte	  si	  to	  vybaviť	  dopredu	  sami.	  Fakultný	  

komplex	  je	  na	  severe	  mesta,	  odporúčam	  preto	  na	  ubytovanie	  severnú	  stranu	  Groningenu.	  Ak	  nie,	  tak	  sa	  
pripravte	  aj	  na	  20-‐30	  minútové	  púte	  bicyklom	  cez	  celé	  mesto	  do	  a	  zo	  školy	  (keď	  prší,	  je	  to	  celkom	  
nepríjemné,	  MHD	  je	  drahá	  -‐	  2	  EUR	  za	  jednu	  cestu).	  Samotné	  mesto	  je	  na	  severe	  Groningenu,	  Amsterdam	  

2	  hodiny	  vlakom,	  Hamburg	  približne	  4.	  Cesta	  z	  BA	  je	  najlepšia	  letecky	  cez	  Charleroi	  a	  potom	  6	  hodín	  
vlakmi	  smerom	  na	  sever.	  Počasie	  je	  ani	  zima,	  ani	  teplo,	  skôr	  veľa	  zamračené.	  

Centrum	  mesta	  je	  príjemné,	  podnikov	  na	  zábavu	  je	  veľa.	  Akcie	  sú	  organizované	  skoro	  každý	  druhý	  večer.	  
O	  zábavu	  núdza	  nie	  je.	  Groningen	  má	  200	  000	  obyvateľov	  z	  toho	  je	  štvrtina	  študentov.	  Neni	  o	  čom	  :-‐)	  

Potraviny	  stoja	  v	  obchodoch	  rovnako	  ako	  na	  Slovensku,	  oplatí	  sa	  variť	  si,	  keďže	  Holandania	  neuznávajú	  

obedy	  a	  nemajú	  školské	  jedálne.	  Na	  fakulte	  síce	  jedna	  menšia	  je,	  ale	  robia	  tam	  len	  cestoviny,	  ktoré	  nie	  sú	  
najlepšie	  a	  sú	  drahé.	  V	  meste	  je	  to	  horšie,	  veľké	  bežné	  pivo	  5	  EUR	  a	  viac,	  večera	  v	  reštaurácii	  15	  a	  viac.	  
Výdavky	  sú	  mimo	  grantu	  z	  vlastného	  zhruba	  50-‐60	  EUR	  týždenne	  v	  prípade,	  že	  si	  človek	  varí	  a	  ide	  na	  

zábavu	  raz	  do	  týždňa.	  Ak	  chcete	  cestovať,	  tak	  aj	  viac.	  

Nevýhoda	  Holandska	  sú	  drahé	  vlaky,	  Groningen	  -‐	  Amsterdam	  jedna	  cesta	  25	  EUR.	  Oplatí	  sa	  kupovať	  
skupinové	  lístky.	  Sú	  na	  to	  skupiny	  na	  Facebooku,	  dá	  sa	  tak	  dosť	  ušetriť.	  Medzimestskú	  vnútroštátnu	  
autobusovú	  dopravu	  nemajú.	  	  

V	  potravinách	  ďalej	  neakceptujú	  VISA	  ani	  MasterCard	  karty	  zo	  Slovenska.	  Dá	  sa	  s	  nimi	  platit	  v	  IKEA	  a	  

McDonalde,	  ale	  človek	  predsalen	  najviac	  nakupuje	  potraviny.	  Študentský	  účet	  sa	  tam	  založiť	  síce	  dá,	  ale	  
je	  to	  proces	  na	  2	  mesiace,	  čo	  je	  skoro	  polovica	  pobytu	  (Holandania	  si	  všetko	  radi	  organizujú,	  preto	  tie	  
čakacie	  doby	  a	  papierovačky).	  Odporúčam	  si	  preto	  založiť	  účet	  v	  nejakej	  banke	  na	  Slovensku,	  ktorá	  má	  za	  

minimálny	  mesačný	  poplatok	  neobmedzene	  výberov	  z	  bankomatu	  v	  zahraničí	  (je	  to	  jedna	  z	  dvoch	  online	  
bánk,	  nechcem	  robiť	  reklamu	  :))	  A	  nemusíte	  sa	  starať	  o	  to,	  koľko	  výberov	  budete	  mať.	  

Užite	  si!	  

	  	  

Michal	  Janosi	  


