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Zameranie:  Je veľmi dôležité, či si vyberiete pokročilejšie predmety alebo menej pokročilé. V zásade 
majú v oboch vždy na výber zo zopár predmetov z týchto oblastí: Business Administration and 
Management (Business Strategy, Marketing, Accounting, Organisation theory, Leadership and 
Organisational Behaviour,..), Economics (Advanced Microeconomics, Economics of leadership,..), 
Computer Engineering (Data Mining, Script Programming, Business Intelligence,...), Statistics (Data 
collection and data quality, Probability theory and Markov Processes,...). Taktiež záleží, ktorý 
semester absolvujete. Najlepšie to je ,samozrejme, pozrieť si cez ich stránku. 

Anglický jazyk je vo Švédsku veľmi dobre rozvinutý, všetky vyššie menované predmety sú učené plne 
v anglickom jazyku. S angličtinou sa každý dohovorí, vybaví, vysvetlí všetko, nie je problém. 
Odporúčam si dať švédštinu pre  medzinárodných študentov. 

Ubytovanie: Borlänge (okolo 50 000 obyvateľov) je v podstate študentské mestečko, nič- viac ako 
študentský život tu moc nie je (a samozrejme IKEA tu je ešte). Možnosti ubytovania sú buď intráky 
alebo shared appartments (2-4 študenti na jednom byte). Intráky majú veľmi vysoký štandard (nedá 
sa porovnať s Talianskom, či Francúzskom), ak uprednostňujete intráky- treba sa prihlásiť čím skôr! 
Posilka a sauna je v rámci intrákov, čo je tiež super. Všetky prenajímateľné komplexy vlastní 
a prenajíma jeden monopol, ktorý striktne dodržiava poradovníky, takže ak sa zahlásite včas- je väčšia 
pravdepodobnosť, že vyhovejú vašim požiadavkám. Shared appartments majú tiež svoje čaro, ale 
komfort je nižší. Ubytovanie sa pohybuje od 250-320eur- záleží od typu: či máte sám kúpeľňu alebo 
ste 2 atď. 

V Borlänge sú 3 nočné kluby, ale študentský život je hlavne na intrákoch. Borlänge nie je hlavnou 
turistickou atrakciou, ale dá sa cestovať- do Stockholmu to je 2,5hodiny vlakom, za polárnou žiarou to 
je jednu noc autobusom alebo zopár hodín lietadlom. Takisto sa dá ísť na okružnú plavbu do 
St.Peterburgu. Cestovanie stojí za to, aj doslova. 

Výdavky: hovorí sa, že vo Švédsku je draho- súhlasím, ak idete do reštaurácie, potom ku kaderníčke, 
potom na manikúru, potom do kaviarne a večer zakončíte s kamarátmi v podniku- taký deň by vás vo 
švédsku mohol výsť aj na 800eur. Ale, ak sa dáte ostrihať pred Erazmom na Slovensku a potom 
budete nakupovať v Lidli, variť si svoju kávu a večer pôjdete na párty na intrákoch- povedala by som, 
že výdavky sa priblížia veľmi k tým slovenským. Alkohol a služby sú tu citeľne drahšie (takže sa im 
treba vyhýbať alebo ich nejako obísť), ostatné sa dá prežiť, ak viete kam ísť a varíte si. 

Je to Erasmus a bude taký, aký si ho spravíte. Vyberte si miesto, ktoré vám z nejakého dôvodu sedí, 
kam vás to ťahá. Jedno je isté, zle vám nebude! 

 


