UNIVERSITY WEST, TOLLHÄTTAN, SWEDEN
Trollhättan je menšie mesto (cca 50 000 obyvateľov),
ktoré sa nachádza asi 40 minút vlakom od mesta
Göteborg, 2. najväčšieho mesta Švédska.

Univerzita	
  
University West (Högskolan Väst) ponúka rôzne
predmety v 4 odboroch: business economy, IT,
pedagogika a engineering.
Vyučovanie na univerzite prebieha iným systémom,
ako sme zvyknutí u nás. Jeden predmet sa vyučuje
zvyčajne 5 alebo 10 týždňov s tým, že v poslednom týždni sa koná skúška z daného predmetu, alebo
prezentácia projektu. Vo Švédsku sa kladie dôraz na skupinovú spoluprácu a aj preto hodnotenie
z väčšiny predmetov pozostáva zo skupinového projektu a rôznych assignmentov, ktoré sú zamerané
na schopnosť študenta nielen sa niečo nabifliť, ale danú tému aj pochopiť a vedieť ju využiť v praxi.

Ubytovanie	
  
Pre erasmákov univerzita ponúka 2 internáty:
Swedenborg - Internát riešený ako garzonka ponúka izbu pre jednu alebo 2 osoby (2 samostatné izby).
Každý byt má samostatnú kuchynku, kúpeľňu, malú chladničku. Veľká kuchyňa je zdieľaná. Cena je
cca 350€ - 460€ mesačne (v závislosti od izby). Od školy je internát vzdialený asi 10-15 minút chôdze.
Lantmannavägen- Internát je riešený ako klasický byt. Jeden byt zdieľajú 2-3 študenti. Každý má
vlastnú izbu a zdieľanú kuchyňu, kúpeľňu, obývačku a balkón. Cena sa pohybuje od 275€ do 380€
mesačne (v závislosti od bytu). Internát je vzdialený od školy asi 20-25 minút chôdze.

Študentský	
  život	
  
Prvý týždeň sa študentská organizácia (Student Union) stará o všetkých erasmákov. Plánuje rôzne
akcie, výlety, pri ktorých sa majú študenti perfektnú príležitosť navzájom spoznať, ale aj spoznať
mesto a švédsky štýl života. Väčšina erasmákov a medzinárodných študentov býva na internáte
Lantmannavägen a z vlastnej skúsenosti viem povedať, že 99% akcií, osláv a párty sa koná práve tu.
Takže ak máš rád zábavu, je Lantmannavägen to pravé pre teba. Mesto ponúka viaceré podniky,
obchodné centrá, ale ak by sa niekomu málilo, v Göteborgu určite nájdete všetko.

Výdavky	
  
Čo sa týka potravín, ceny sú približne rovnaké ako u nás, možno o pár centov drahšie. V reštauráciách
si však priplatíte (obed cca 12-15€) a tak isto aj v baroch a kluboch (pivo 7€), školský obed stojí 7€.
Mesačný autobusový lístok stojí 40€. Väčšina študentov používa bicykle, ktoré sa dajú v second hand
obchode zohnať približne za 30-40€.
Odporúčam si našetriť aj pár eur navyše na rôzne výlety či už po Švédsku alebo aj do zahraničia.
Medzi obľúbené výlety, na ktoré sa študenti hlásia patria Nórske fjordy, Laponsko, či plavba loďou do
Petrohradu alebo Rigy (cca 500€)- stojí to za to!
Čo ma vo Švédsku naozaj príjemne prekvapilo bolo, že nikde som nenarazila na človeka, ktorý by
nevedel hovoriť plynulo anglicky (mám na mysli všetky generácie). Keďže po švédsky teda naozaj
neviem, tak mi to veľmi uľahčilo život. Môj pobyt v Trollhättane som si naozaj užila a vrelo
odporúčam každému, kto má rád prírodu, zábavu a nevadí mu trochu chladnejšie počasie 

