
Erasmus poročilo - Barcelona 
 

1) Zdravstveno zavarovanje 
Na Zavodu za zdravstveno varstvo RS si naročite mednarodno zdravstveno kartico za eno leto (za podrobnosti, 
katere storitve vam kartica pokriva in kako jo naročite, preverite na 
http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/o/FF8582DA13823DE4C1256EAC0034D232).  
Če želite še dodatno zavarovanje za primer nesreč, vam Coris kot študentu v tujini nudi ugodnejšo ceno letnega 
zavarovanja (200 eur), ki vam velja tudi na vseh drugih koncih sveta v okviru tega leta. Iz mojih izkušenj je 
dovolj mednarodna zdravstvena kartica, a presodite sami. 
 
Namig: Če boste rabili v prihodnosti kakšno cepljenje (Hepatitis A in/ali B, rumena mrzlica, steklina, tetanus in 
ostale potovalne bolezni), se vam to splača urediti kar v Barceloni. Za vse odmerke cepiv, ki vam jih bodo 
določili ob prvem obisku, boste odšteli cca 35 eur (ne glede na število cepiv in obiskov, dodatno je le doplačilo 
za rumeno mrzlico cca 10 eur). 

2) Transport do BCN 
V Barcelono je najlažje prileteti. Direktno na Barcelonsko letališče (El Prat) letita iz Benetk-Marco Polo Vueling 
in Myair (če ni že šel v stečaj). Od El Prata je najceneje na vlak (Renfe), kjer vam velja ista karta kot za metro. V 
Girono (100 km severno, avtobus do Barcelone 11 eur 1,5 ure) leti Ryanair iz Benetk-Treviso in Graza. Poletite 
lahko tudi z Brnika na El Prat z Adrio, vendar je občutno dražje. 
Če boste imeli za domov preveč prtljage, jo pošiljajte postopoma domov z obiski, povabite starše, da vas 
poberejo, pošljete odvečne kile po pošti ali pa se usedite na avtobus do Benetk (Eurolines). 

3) Transport po BCN 
Najbolj popularni in hitri obliki transporta po BCN sta metro in kolo. Karta za metro velja tudi za avtobuse, 
tramvaje in vlake na kratkih razdalijah (1. cona). Če se boste malce več vozili z javnimi prevoznimi sredstvi, se 
vams plača kupiti T-JOVE (3 mesece neomejenih voženj, 112 eur, pogoj je starost pod 21 let, če imate 22-25 let, 
pa potrebujete potrdilo UB, da ste študenti – za potrdilo vprašajte v mednarodni pisarni). T-JOVE lahko kupite 
na postaji Sants-Estacio (L3 in L5). Ostale možnosti so še T-MES (navadna mesečna karta za neomejeno število 
voženj, 48 eur) ali pa T-10 (10 voženj, 7.70 eur). Če se odločite za trimesečno ali mesečno karto, se vam jo zelo 
splača kupiti takoj ob prihodu v Barcelono, saj boste drugače porabili veliko evrov za metro med iskanjem sobe. 
 
Druga zelo popularna oblika transporta so rdeče-bela javna kolesa (hitro na cilju in poceni). Postaje Bicing-a so 
po zelo pogoste po celi Barceloni (30 eur na leto), podrobnosti in obrazec za naročilo kartice si preberite na 
www.bicing.com. Kolo si lahko sposodiš za pol ure zastonj, potem pa ga na postaji zamenjaš ali pa doplačaš 0,5 
eur na pol ure (nad dve uri pa 3 eur na uro). Če ga ne vrneš v roku 24 h, te stane 150 eur. 

4) Telefon: 
Na slovenske cene navajen potrošnik, lahko doživi šok ob cenah za minuto pogovora, zato se splača pred 
nakupom preveriti tarife predplačniških paketov vseh ponudnikov Movistar, Orange, Vodafone, Yoigo (v mojih 
časih je bil daleč najbolj ugoden Yoigo).  

5) Nastanitev 
Študentski domovi v Barceloni niso ustaljena praksa. Stanovanje (sobo) si boste morali iskati sami – po mojem 
je najlažje, da preko interneta pobrskate za oglase (ena najbolj uporabljenih strani: www.loquo.com), potem pa 
telefon v roke in klicat na različne konce in kraje in se tam oglasite, da se prepričate, kaj ponujajo, kako vam je 
všeč soseska in kakšen imate prvi vtis o sostanovalcih. Odločitev za sobo v končni fazi ni samo tvoja, saj imajo 
sistem ''avdicij'': ponavadi kakšen teden kažejo sobe različnim interesentom, potem pa te pokličejo, če si jim 
všeč.  
Stvari, ki se jih splača vprašat, so po mojih izkušnjah: Ali je v bližini kakšen nit-bus (nočni avtobus) in metro? 
Ali so dovoljeni obiski? Kako se delijo stroški (ali so sploh vključeni v najemnino)? Ali imajo kakšna ostala 
posebna pravila? 
Bodite pripravljeni, da vam bodo ponudili vse: od sob brez okna do ''interior'' (okno s pogledom luknjo sredi 
stavbe, brez napora lahko vidite soseda, kaj počne v spalnici; največji problem je slabo zračenje, vonj po 
sosedovi večerji in slaba svetloba). Najbolje je torej imeti sobo ''exterior'', vendar pa je praviloma dražja, vendar 
jo je z malo vztrajnosti in potrpljenja možno najti za razumno ceno. 
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Fax je sicer v bližini Camp Nou-a, kar je ven iz centra, ampak se je izkazalo, da je lažje zjutraj na metro do fax, 
kot pa ponoči z žura. Predela, ki sta lepa, živahna in blizu centra: Gracia (okoli metro postaje Fontana, popularno 
zbirališče mladih na trgih in za do faxa ni potrebno menjati metroja – cca pol ure) in Born (med metro postajo 
Jaume I in Parkom Ciutadella, zelo lep konec mesta, blizu morja in še bližje centra kot Gracia). Popolnoma v 
centru (ob Las Ramblas) sta Raval in Barrio Gotico, ki pa sta bolj hrupna ponoči, najbolj razširjeno območje 
tatvin in ozke ulice z ne najbolj prijetnim vonjem. Z malce pazljivosti se da tam varno živeti, ampak preden si 
najamete tam sobo se sprehodite po soseski podnevi in ponoči – veliko se jih obrne na petah in gre v lov za sobo 
v druge dele mesta, nekateri pa so popolnoma očarani.  
Soba vas bo stala nekje 300-450 eur s stroški, odvisno od lokacije, velikosti sobe, okna (interior, exterior), 
starosti stanovanja in precej tudi sreče. 
Fakulteta vam bo predlagala storitev BCN-housing, ki pa ima nekaj pomanjkljivosti (za sobo se odločiš na 
podlagi slike, ne moreš videti preden plačaš in ne moreš spoznati cimrov). 
 

6) Jezikovni tečaji 
Tečaji katalonščine so zastonj, za španščino pa je strošek cca 100 eur. Vse informacije o tečajih vam bo po mailu 
posredovala Erasmus koordinatorka iz Barcelone.  
Tečaji španščine so na UB v centru in na ekonomskem faxu (v bližini farmacije). Razvrščanje v skupine gre po 
principu ''Kdor prej pride, prej melje'', zato bodite na vpisu čim prej po objavi rezultatov testa, če imate posebno 
željo glede lokacije in/ali profesorja. Po moji izkušnji se vam med urami, ki jih vodi Joan Burguera, ne bo spalo. 
Vsak jezikovni tečaj vam prinese 4 UB kredite, vendar pa (načeloma) ne štejejo med kredite, ki jih potrebujete 
za opravljen letnik. 

7) Finance (fax, stanovanje) 
Ob vpisnini v letnik vas v Barceloni ne bo čakala nobena položnica. Osnovni stroški bivanja (stanovanje, hrana, 
transport) so približno 700 eur mesečno, čemur prištejte še stroške žuranja in izletov. Dodatna žepnina v obliki 
Zoisove štipendije je več kot dobrodošla (med vlaganjem prošnje povprašajte, kako do kakšnega dodatnega 
evra). 

8) Predmetnik in izpiti 
POZOR: UB kreditne točke za predmete ne ustrezajo ECTS kreditom. Pretvornik je 1,15 v korist ECTS kreditov 
(za 60 ETCS kreditov, kolikor je vreden letnik, boste potrebovali 69 UB kreditov). 
 
Kot si lahko ogledate na internetni strani (http://www.ub.edu/farmacia/ , kliknite Alumnes Farmacia, 
Licenciatura en Farmacia, Guia de l'ensenyament, Curs …, Informacio sobre totes les asignatures del pla 
d'estudis), imate na voljo ogromno predmetov. Tam si lahko preberete tudi opise in še kaj, vendar je vse v 
katalonščini.  
 
Izbirni predmeti so (praktično) vedno ''continuada'', pri rednih pa izbirate med ''unica in continuada''. Continuada 
pomeni 1-3 teste tekom semestra. Če niste privrženci sprotnega dela, potem vam bo sistem continuad povzročal 
sive lase! Dobro se pozanimajte za vsak predmet posebej, kaj se bolj splača. Pozor: Continuada ni ekvivalentna 
našim delnim izpitom (večinoma ne reducira snovi in morebiten slab rezultat se ne izbriše ob padcu na izpitu).  
 
Redni predmeti imajo različno težavnost, pogosto je procent ''suspens'' višji kot pri nas (preden dokončno 
potrdite svoj predmetnik poškilite na oglasne deske z rezultati, s čimer si lahko prihranite veliko slabe volje). 
Izpiti so različni, kar pogost je tip testa True/False (ob pomanjkljivem znanju jezika težavnost takega izpita 
zraste). Večinoma isti predmet predava več različnih profesorjev - povprašajte o kvaliteti predavanj in o 
težavnosti izpita. 
 
Praviloma so izbirni predmeti dosti lažji kot redni. Eden od razlogov je ta, da je vsaj del ocene v obliki 
seminarske in/ali poročil iz vaj, včasih to zajema tudi celotno oceno (kliknite Pla docent ob posameznem 
predmetu in si oglejte Avaluació acreditativa dels aprenentatges de l'assignatura). Poleg tega pa so profesorji 
veseli, da izberete njihov predmet in da lahko predavajo zainteresiranemu občinstvu (zato ni maščevanja za 
neposlušnost v obliki nerešljivih vprašanj na izpitu ). Prisotnost pri izbirnih predmetih se večinoma zapisuje in 
določen procent je obvezen (variira glede na predmet).  
 
Uradni jeziki UB so katalonščina, španščina (=kastiljščina) in anglešina, ampak Barcelona je prestolnica 
Catalunye in temu primerno se obnašajo tudi na faxu (več ali manj vse je v katalonščini!!). Jezik, v katerem se 
predava predmet v posamezni skupini najdete na internetu (medtem ko brskate za informacijami o posameznih 

http://www.ub.edu/farmacia/�


predmetih, kliknite Informacio sobre totes les asignatures del pla d'estudis in potem Tardor oz. Primavera). Pri 
rednih predmetih se jezik na vašo prošnjo ne bo spremenil v španščino, pri izbirnih pa je odvisno od dobre volje 
profesorja. Večinoma menjava ni problematična, če se strinjajo ostali študentje – katalonščini se po mojih 
izkušnjah sigurno ne bodo odpovedali pri predmetih katedre ''Departament de Bioquímica i Biologia Molecular''. 
 
Vsak izpit ima le 2 roka v celotnem šolskem letu. Izpiti prvega semestra so januarja in junija, izpiti drugega 
semestra pa junija in septembra. Izpiti so v katalonščini ali španščini, načeloma naj bi bile na vsakem izpitnem 
roku kopije v obeh jezikih. Vseeno preventivno vprašajte profesorja pred izpitom, če bo tudi kakšna kopija v 
španščini. Nekateri profesorji dovolijo odgovore v angleščini, drugi pa le nekatere besede (postavljene v 
narekovaje), ki se jih med izpitom ne spomnite. Vedno lahko odgovarjate ali v katalonščini ali v španščini.  
 
Za moje mnenje in mogoče kakšen majhen nasvet glede naslednjih predmetov me kontaktirajte na e-mail: 
Quimica farmaceutica (R), Microbiologia 1 (R), Toxicologia (R), Disseny de farmacs (I), Farmacoinformatica 
(I), Dermofarmacia (I), Treball dirigit (I), Bioquimica (R), Experimentacio en quimica organica i farmaceutica 
(R), Sintesi organica i de farmacos (I), Treball de reserca (I), Farmacogenomica (I).  
 
V primeru, da vas zanima raziskovalno delo, se odločite za Treball Dirigit iz področja, ki vas veseli. V 
mednarodni pisarni vam bodo našli mentorja iz želene katedre, v čigar raziskovalno področje se Izbira vam bo 
prinesla 150 ur v laboratoriju pod vodstvom doktorja ali študenta, ki dela raziskave za svoj doktorat. Enkratna 
izkušnja (lahko potrdim za katedro organske kemije), ampak samo v primeru, da ste res zagreti, saj se boste 
mogli odpovedati prenekateremu prostemu popoldnevu. 

9) Šport 
Barcelona ni ravno raj za športnike, ampak vseeno ponuja nekaj zanimivih možnosti. UB ponuja poceni možnost 
športnega udejstvovanja v njihovem športnem kompleksu, ki leži 15 minut hoje od faxa (bazen, teniška igrišča, 
atletski štadion, soliden fitnes, pink-ponk dvorana, možnost tudi ne preveč resnih organiziranih vadb – aerobika, 
joga, tai chi, spinning, piletes…). Več informacij najdete v prospektu UB-sport, ki vam ga bodo dali v 
mednarodni pisarni. Za športno udejstvovanje lahko dobite tudi nekaj UB kredite. 
Za bolj resno aerobiko, spinning, jogo, pilates in fitnes se pozanimajte pri DiR (www.dir.cat), ki ima veliko 
centrov raztresenih po Barceloni – ne zahtevajo vpisnine, en mesec neomejene vadbe pa stane nekje 40 eur (ne 
pozabite omeniti popusta za študente). 
Ljubitelji teka se nastanite v bližini kakšnega parka ali pa boste obsojeni ali na izpušne pline ali pa kroženje na 
štadionu. 
Triatlonci in triatlonke se lahko pridružite ekipi UB, ki vam bo financirala nastope na vseh triatlonih po Španiji 
in vam tudi dala nekaj UB kreditov. 

10) Žuri, izleti 
V Barceloni vam sigurno ne bo dolgčas, našli boste kaj zase ne glede na vaš okus  Preko maila se lahko 
naročite na novice AEGEE- Barcelona (www.aegeebcn.org, imajo tudi skupino na Facebooku, vsak teden 
organizirajo drug izlet za Erasmus) in na informacije o zastonj žurih (npr. Isaac Chao, tudi skupina na 
Facebooku). Ideja za žur: Nasty Mondays v Appolo (Parralel, L3) ali pa mogoče ogromni Razzmatazz (Marina, 
L1). Aprila pa postanite pozorni na izlet na Ibizo (AEGEE) – okus po absolventu… 
Povratni notranji let po Španiji lahko dobite za 50 eur (Vueling, odleti z El Prata), zato skočite za kakšen 
podaljšan vikend s cimri v Andalucio, Galicio ali Pais Vasco. 

Nasveti, dodatna vprašanja:  
Sami si lahko poiščete informacije na internetni strani UB Farmacije (www.ub.edu/farmacia). Preglednost ni na 
najvišjem nivoju, vse je napisano v katalonščini, ampak vsaj podatke o predmetih lahko najdete tam. 
Če želite še kakšno informacijo (ali nasvet), se obrnite na Erasmus koordinatorko v Barceloni (erasmus-
farmacia@ub.edu), ki vam bo z veseljem poskušala pomagati po najboljših močeh. E-mail lahko napišete v 
angleščini, španščini ali katalonščini, odgovor pa bo v istem jeziku. Koordinatorka vas bo tudi pravočasno 
obveščala o vpisni birokraciji, jezikovnih tečajih in še čem. Naj vas ne skrbi, da bi vprašali kakšno neumnost, 
vseeno vam bo postregla s prijaznim odgovorom. 
Za kakšen namig za lažje preživetje in še kakšno podrobnost, pa se obrnite name na e-mail 
(katarina.starkl@gmail.com), pa se bomo pomenili po mailu ali pa na kavi. 
 
 
Katarina Starkl, Eramsus na UB 2008/2009 (opravljala sem 3.letnik)  
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