
ERASMUS IZMENJAVA V GRANADI (Južna Španija) 
Namen: opraviti raziskovalno delo za magistrsko nalogo (25KT) 

Trajanje: 5 mesecev, od februarja do julija 2014, preko SMS-a 

 

Za Granado sem se odločila predvsem iz praktičnega razloga, ker je bila možnost le diplome in ker je 
vedno naval na druga španska mesta (Barcelona, Madrid). Poleg tega so me prepričali v to tudi španski  
temperament, toplina juga Španije in španski ritmi…  

Pri prijavi mi je precej pomagala prijateljica Mateja, ki je bila na izmenjavi že leto prej in ki me je 
navdušila nad erasmusom. 

TEMA MAGISTRSKE: Za temo magistrske sem se zmenila šele, ko sem prišla tja, na fakulteto za farmacijo, 
h tamkajšnjemu koordinatorju. Žal je prišlo prej do dezinformacije, ker bi ga v bistvu morala kontaktirati 
že prej za teme in bi tako imela veliko več izbire, pa tudi časa za premislek. Tako pa sem se na licu mesta 
morala odločiti med desetimi naslovi tem. Izbrala sem temo iz molekularne biologije. Delala sem v 
laboratoriju farmakogenetike v bolnišnični lekarni poleg porodnišnice, ki je bila po naključju 200m stran 
od mojega stanovanja. Pridružila sem se mentoričinemu projektu. Z mentorico sva se dobro razumeli, 
čeprav je bila precej stroga glede discipline v labu, a ambiciozna in strokovno zelo usposobljena. Bila sem 
tam vsak dan od 9.30 do 15h, odvisno od dela. V začetku sem le opazovala, se učila, na koncu že 
samostojno obvladala (in učila druge študente) PCR in DNA sekvenciranje po Sangerjevi metodi, spoznala 
in poizkusila pa sem tudi druge metode (RFLP, PCR in real time,…) ter malo videla delo v bolnišnični 
lekarni.  

ŠPANSKI JEZIK: pol leta pred odhodom sem šla na začetni 30-urni tečaj španščine, da sem se naučila 
osnov. Razumela pa sem jo precej že zaradi televizije in gledanja španskih telenovel v osnovni šoli.  V 
Granadi sem šla na subvencionirani 60-urni tečaj za tujce (127€) in na koncu dobila certifikat o 
opravljenem tečaju, nivo A2. V laboratoriju sem bila vsak dan s samimi španci, kar je bilo zelo 
spodbudno. Tako sem po 3 mesecih govorila tekoče špansko. Španci namreč niso vešči v angleščini, 
pozna se jim, da imajo vse sinhronizirano po TV. Moja mentorica Marisa pa je seveda govorila tekoče 
angleško, seveda s španskim pridihom.   

ŽIVLJENJE: Granada je znana po svoji univerzi, tako je nekje polovica prebivalcev čez leto tujih študentov 
ali pa turistov. Za erazmovce je organiziranega veliko dogajanja po zelo ugodnih cenah: vodeni ogledi 
mesta in znamenitosti, enodnevni izleti v vsa večja mesta po Andaluziji (Sevilla, Cordoba, Cadiz, 
Gibraltar…), večdnevna potovanja (Maroko, sever Španije), enodnevni izleti na različne plaže, smučat v 
Sierro Nevado, pa tudi tečaji salse, flamenka, vodene vadbe in seveda žuri… Iz Granade potrebuješ 
približno 1 uro do morja in 45 min do gorovja Sierra Nevade, kjer je pozimi smučišče, v drugih letnih časih 
pa lahko osvojiš najvišji vrh (Veleta, 3393m). Za prevoz v druga mesta vsi večinoma uporabljajo blablacar 
(podobno našim prevozom.org, le boljši), ki je bil najugodnejši po ceni in času, vozi pa tudi bus.  

NASTANITEV: Skoraj vsi tuji študenti živijo skupaj v stanovanjih, katerih cena je od 150€ do 250€ 
mesečno. Odvisno od lege (bližina centra) in luksuza. Oglase najdeš vsaj na treh FB skupinah. 



CENE so nekako primerljive slovenskim. Dobila sem erasmus štipendijo (300+150€ na mesec), kar bi bilo 
najbrž dovolj, če si ne bi privoščila nobenega potovanja ali izleta… tako sem poleg te štipendije porabila 
še okoli 100-150€ na mesec.  

HRANA: Študentskih bonov ni, so pa 4 menze, kjer se lahko prehranjujejo študenti in vsi zaposleni na 
Univerzi. Cena kosila je 3,5€, dobiš dva krožnika jedi, poleg sladice, kruha in vode, lemonade ali 1dl vina 
po želji. 

Značilnost Granade pa so gratis tapasi oz. nekakšni prigrizki. Kjerkoli naročiš 2-3dl gazirane pijače ali pa 
vina/piva/radler, dobiš zraven tapas gratis, za 2€. Ponekod si tapase sam izbereš, ponekod jih 
gostilničarji. Tapasi pa so večinoma različni sendvički ali kanapejčki, ribice, školjke in drugi morski sadeži 
ali pa manjši kebab, testenine, ražnjiči pa tudi krvavice in vampe sem videla… ;) To je španska navada, da 
se “gre na tapas”. Najprej v en bar, nato pa še v kakšen drug bar. Po treh pijačah si sit. ;) 

 

Teh 5 mesecev je hitro minilo. Erasmus izkušnja je res edinstvena. Spoznala sem toliko novih čudovitih 
ljudi z vsega sveta, dobila prave prijatelje, se naučila jezika, spoznala delo v laboratoriju, se preizkusila v 
samostojnem življenju, se naučila veliko o sami sebi…  Pogrešala sem edinole zeleno naravo, ki sem je 
vajena od doma.  Vem, da se bom v Granado še vrnila. Če ne drugače kot turistka, saj mi je vsa Andaluzija 
fantastična glede zgodovine, kulture, kulinarike, pokrajine... 

 

Za kakršnokoli vprašanje ali dodatno informacijo me lahko kontaktirate na: ana.pucelj1@gmail.com 

Ana Pucelj 

 

  

 

Največja zgodovinska in 
arhitekturna znamenitost 
Granade je palača Alhambra.  
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Španske peščene plaže brez sence… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Večerja v družbi Nemk, Francozov, 
Italijanke in Američanke  

 

 

 

 

 

 

 

 

Na vrhu Sierra Nevade (3393m) v 
slovensko-poljski družbi 

 

 

 

 

 

 



 

 

Moj prvi tapas z novo poljsko prijateljico Magdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pobeg iz mesta v neokrnjeno 
naravo… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaza de España (Španski trg) v Sevilji 


