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Studijní pobyt
(Madrid, leden – července 2016)

Praktická stáž 
(Gijón, říjen – prosinec 2017)

▪ Univerzity už mají smlouvy s UK, 

domlouvá škola
▪ Musím si najít instituci a vše domluvit

▪ Nižší stipendium (400 €) ▪ Vyšší stipendium (500 €)

▪ Lze si občas vypomoct angličtinou ▪ Větší užití španělštiny

▪ Menší volnost (povinné přednášky, 

učení, psaní prací etc.)

▪ Větší volnost (na praxi se často lze 

domluvit na volnu)

▪ Více přátel (ale i více přátel 

mezinárodních)

▪ Méně přátel (ale když už, tak hodně 

Španělé)

▪ Minimálně jeden semestr ▪ Je kratší (minimum ale 2 měsíce)



Španělsko a jeho specifika – co nás zarazí v prvních dnech?



Španělé

 Učitelé – milí a přátelští

 Často úsměv na rtech

 Hodně rodinně zaměření

 Velké skupiny přátel, oslavy, setkání na teráskách

 Fotbal všude

 Hodně smaženého jídla (minimálně v Madridu)

 Lidé ve škole 



Erasmus lidé

S KÝM SE POTKÁTE?

 Mexiko, Jižní a Střední Amerika (Brazílie, Portoriko, Venezuela, 
Paraguay, Kolumbie etc.)

 Itálie

 Německo a Rakousko

 Severské země

JACÍ JSOU?

 ESN (Erasmus Student Network)

 Španělština





Praktické info o Madridu



Bydlení a cestování



Praktické info o Madridu – kam za jídlem



Finance
Studijní pobyt (400€ stipendium) !Praktická stáž (500€ stipendium)

Bydlení 340€/měsíc ZDARMA (?) + dobrovolnická činnost

Jídlo Cca 70€/týden (280€/měsíc) ZDARMA (?) + cca 40€/týden (160€/měsíc)

Cestování 1 výlet (2-3 dny) cca 100€ (ESN) Sama – týden cca 250€

Zábava
1 párty cca 5 - 20€ vstup, pití cca 5-

10€/drink, muzea ZDARMA, sport s ESN 

kartičkou

Např. surfing (víkend 50€), vstupy

MĚSÍČNÍ 

ÚTRATA
Cca 800€ Cca 500€





Španělská konverzace

 „Hola“

 „Cariño“, „amor“, …

Oslovování jmény a tykání

 Křik a hlasitá mluva

 Silná gestikulace

 Pozdravy (polibky)

 Sprostá slova







¡MUCHAS GRACIAS!


