
Erasmus v Santiagu 
 
Erasmus izmenjavo sem opravljala v Santiago de Compostela, v Španiji. Moram reči, da 
je moja izmenjava potekala zelo gladko, brez kakršnihkoli birokratskih zapletov. Za 
Santiago med našimi študenti ni veliko interesa in tako sva bili z mojo kolegico tudi 
dejansko prvi slovenski študentki farmacije tam in sva tako prvi, ki ga lahko zelo, zelo 
toplo priporočava! Pa bom zdaj napisala malo več informacij, za bodoče interesente. 
 
Torej, Santiago se nahaja v pokrajini Galicija, na SZ Španije. Galicija je zelo drugačna od 
tiste splošne ideje o Španiji. Drugačno podnebje, deževno, na trenutke podobno 
angleškemu, drugačna gastronomija tudi malo drugačni ljudje, ne tisti tipični zažgani 
Španci. Uradna sta dva jezika, kastiljščina in gališčina, ki je neka mešanica med 
portugalščino in kastiljščino. Gališčino srečuješ vsak dan: papirji ob vpisu, napisi po 
mestu, raznorazni domačini zmeraj zvesti svojemu jeziku (Lingua galega), a na fakulteti 
še zmeraj prevladuje kastiljščina. Samo mesto je manjše kot Ljubljana, avtobus na primer 
vzameš samo, če bi rad šel v kakšen večji trgovski center, ki je bolj na obrobju, drugače 
pa peš povsod hitro prideš. Ima okoli 100 000 prebivalcev, od tega dosti študentov in je 
prav zato zelo živo, veliko bolj kot v Ljubljani. Sestavlja ga staro mestno jedro in novejši 
predeli. V starem mestnem jedru (zona vieja) se nahaja znamenita katedrala in pa veliko 
gostiln in barov kjer lahko s prijatelji preživiš večere ob pijači in tapas ali celo preplešeš 
noči. Novi del je strnjen s starim, tam pa se nahajajo bolj stanovanjski bloki, trgovine, 
gostilne in diskoteke. Kot pravim, mesto je majhno ampak polno življenja in tako tudi če 
je kdo prišel na obisk (prijatelji in družine), je šel domov impresioniran. 
 
No pa da povem še nekaj bolj uporabnih informacij. Vse se začne z iskanjem leta: midve 
sva se odločili za nizkocenovne lete (Ryanair, Easyjet) in leteli na London in nato 
Santiago. Morali sva prenočiti na letališču, ker s takimi ponudniki ni bilo druge opcije. 
Cene se gibljejo okoli 100E v eno smer.  
Prišli sva v Santiago dva tedna pred začetkom predavanj (1.oktober, kot pri nas) zaradi 
iskanja stanovanja. Dejansko se lahko odločiš tudi za študentski dom, ampak smo si 
večina Erasmovcev poiskali kar stanovanja, ker mislim da je celo cenejša varjanta. 
Stanovanje ti lahko pomaga najti Erasmus pisarna ampak mislim, da je boljše če si ga 
iščeš kar sam. Oglase najdeš po internetnih straneh (www.easypiso.com, stran univerze 
www.usc.es rubrika taboleiro, www.mundoanuncio.com) po časopisih in po celem mestu 
(po kakšnih izložbah, na drogih mestne razsvetljave,..). Če ne poznaš dobro španščine je 
mogoče malo težko poklicati in dobiti kake informacije, ker skoraj nihče ne govori 
angleško, ampak se poskušaš nekako domeniti za ogled in se potem dalje dogovarjaš. 
Cene stanovanj so, razpona od 100-200E najemnina/enoposteljno sobo (obstajajo tudi 
dražja) in pa stroški recimo 30-40 E na mesec ali celo manj. Verjetno je pomembna tudi 
informacija glede interneta - kar se tega tiče, sva midve imeli dosti problemov, ker je 
dokaj malo stanovanj, ki ga ima. Alternativa je recimo zastonj internet na faksu in pa po 
veliko barih, cyber cafejih dostikrat kar pod tvojim blokom.  
Kar se vseh stroškov skupaj tiče mislim, da se s 500-550E (Erasmus štipendija=300E) da 
dobro živeti in si marsikaj privoščiti, mogoče tudi kakšno tedensko potovanje po Španiji. 
Na fakulteti niso potrebni nikakršni prispevki. Študentske ugodnosti: boni ne obstajajo, 
obstajajo pa študentske menze (se baje dobro jé za 4-5 E), študentska kartica mislim da 
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nudi nekakšne ugodnosti (trgovine, gostilne,..), ponudijo ti zastonj odprtje raznih računov 
v ugodnih bankah in v Erasmus pisarni ti dajo kartico popusta za vlake po Galiciji, kar se 
izkaže za dokaj uporabno.  
 
Zdaj pa malo okoli same fakultete. Profesorji dejansko ne delajo nobenih razlik med 
španskimi in Erasmus študenti - vse obveznosti, ki jih imajo oni, jih imaš tudi ti 
(predavanja, predstavitve, izpiti). Predavanja in razne predstavitve potekajo načeloma v 
kastiljščini, izjemoma tudi v gališčini, sami izpiti pa so vsi v kastiljščini (in so isti kot 
izpiti domačih študentov). Mogoče se sliši zastrašujoče, sploh za tiste, ki niso ravno vešči 
v španščini, kot sva recimo bili midve, ampak dejstvo je, da se v zelo hitrem času lahko 
naučiš jezika in poteka vse brez problemov. Pomembno je, da hodiš na predavanja tako 
zaradi profesorjev, kot samih sošolcev, ki ti lahko potem pomagajo in če ne drugega ti 
priskrbijo zapiske pred izpitom. Ob kakršnihkoli težavah se da zmeraj pogovoriti s 
profesorji, so načeloma zelo prijazni, in seveda je vedno tam tvoja Erasmus 
koordinatorka. Sami sva se pri njej oglasili dvakrat – ko sva prišli in ko sva odhajali iz 
Santiaga, ker je dejansko več nisva potrebovali. In če si delaven takrat ko je treba, se 
lahko uvrstiš na sam vrh rezultatov! 
Glede španščine – na univerzi organizirajo zastonj tečaje za tuje študente, čeprav sem jaz 
mnenja, da je veliko bolj pomembno samo vključevanje v okolje. Dejansko mi je 
obiskovanje predavanj in še bolj samo druženje s španci zelo pomagalo pri učenju jezika. 
Nikoli prej se nisem učila špansko in zdaj govorim že bolj kot ne tekoče, tako da sam 
jezik ni nikakršna ovira.  
 
In še moj zaključek. Španija nista samo Madrid in Barcelona, so tudi takšna manjša 
mesta, kjer mislim da lahko še bolje doživiš Erasmus izkušnjo, ker se tudi bolj povežeš z 
okoljem in ljudmi. V Santiagu sem res preživela čudovito leto - dosegla sem dobre 
rezultate na faksu in hkrati dosti uživala (prežurala) in pa spoznala nove, dobre prijatelje. 
Tako da kar pogumno v Santiago, jaz ga zelo priporočam in se sama tudi sigurno vrnem! 
 
 
 
 


