Názov školy, mesto a štát: Halmstad University, Halmstad, Švédsko
Zameranie školy: Ja som si vybrala strategický manažment. Vyučovanie prebiehalo v
angličtine, s tým, že švédski študenti mali možnosť písať test po švédsky.
Ubytovanie: Väčšina slovenských študentov bývala na internáte Krusbarat. Ja som
nejakou náhodou dostala apartmán, ktorý som zdieľala s dvomi Nemkami. Ubytovanie
bolo vynikajúce, cenovo rovnako ako internát, s jedinou nevýhodou, že bolo asi 5
km od školy, cesta bicyklom mi trvala asi 25 min, peši 45 min. Na druhej strane,
mala som sama izbu a dom sa nachádzal v peknej a veľmi bezpečnej štvrti.
Najlacnejšie ubytovanie sa dá v Halmstade zohnať v Strandparken. Nie je to v
ponuke Student Union, ale ak sa im ozvete včas, dá sa v pohode vybaviť na vlastnú
päsť. Podmienky sú tam o dosť horšie, ale cenovo je to naj.
Škola: super, moderne zariadená, učitelia sa študentom venujú vo svojom voľnom
čase. Hocikedy sme boli v škole do 10 večer, aj s učiteľom, niekedy aj cez
víkendy a pracovali na case studies. Skoro na všetkých predmetoch sme pracovali v
skupinách.
Ľudia: super, spoznala som veľa medzinárodných študentov, čo je bežné na Erasme.
Avšak tento program (strategický manažment) mali zapísaný aj Švédi, takže bolo
jednoduchšie sa s nimi skamarátiť. Vo všeobecnosti sú Švédi pomerne uzavretí
(viac ako Slováci), ale keď sa s nimi už človek skamaráti, tak sú skvelí, vždy
ochotní pomôcť. Výhoda je tiež, že úplne všetci Švédi hovoria po anglicky (aj
dôchodcovia :)).
Mesto: škaredé, priemyselné. Počet obyvateľov okolo 50 tis. Počasie asi ako na
Slovensku vďaka tomu, že je na juhu Švédska a pri mori.
Social life: vzhľadom na to, že veľa času mi zaberala škola, social life skoro
žiaden. Ale možnosti boli. Na intráku boli party skoro každý deň a cez víkendy
boli v meste stále nejaké akcie. Na výlety sa dá ísť do Dánska - do Kodane alebo
do Helsingoru, je to blízko. Do Nórska - Oslo je tiež v pohode, asi nejakých 5
hodín autom. Rovnako do Stockholmu. Blízko je Gothenburg, 2 hodiny autobusom.
Výdavky: sú vyššie ako grant. Mne to celkovo vyšlo na nejakých 3000 eur.

