UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO DE MURCIA
- UCAM Univerzita Catolica San Antonio se nachází v Murcijské části Quadalupe, což je zhruba
45 minut cesty z centra Murcie. Univerzita je na první pohled velmi honosná a nádherná
budova umístěná v příjemně působícím prostředí obklopená palmami a sluníčkem.

Z počátku při výběru oboru na této univerzitě jsme zde chtěly studovat obor „Social
work“, který je uveden v nabídce ve spolupráci s touto univerzitou, později jsme zjistily,
že mezi aktualizovanými obory se však tento obor již nenachází, a proto jsme se rozhodly
pro studium oboru „Modern Languages“, jelikož je, jako jeden z mála na této univerzitě,
vyučován v anglickém jazyce. Po vyřízení potřebné dokumentace námi zvoleného oboru
jsme po příjezdu na univerzitu dostaly kartu studenta a veškeré potřebné informace nám
formou přednášky sdělil koordinátor zahraničních vztahů. Každému z nás byl přidělen
tutor, se nímž jsme mohly řešit veškeré studijní záležitosti. Dostaly jsme do rukou výběr
předmětů, které chceme v rámci tohoto oboru navštěvovat. Všechny předměty a
přednášky jsme si mohly nejprve osobně poslechnout, udělat si na předmět svůj názor a
zhodnotit zdali jej chceme v následujícím semestru navštěvovat či nikoliv. Na tento proces
nám univerzita poskytla zhruba jeden měsíc po němž jsme si již do rozvrhu zapsaly
předměty, které chceme opravdu studovat. S výukou, průběhem přednášek i přístupem
ke studentům jsem byla velmi spokojená. Přirovnala bych ji ale klidně k našemu stylu
výuky, jelikož jsme malá fakulta (CMTF) přednášky jsou mnohem osobnější a založené na
vzájemné komunikace mezi vyučujícím a studentem. Profesoři zde také lpí na vzájemné
komunikaci a porozumění, jsou velmi ochotní, vstřícní, zábavní, klidní a především trpěliví.
Mnohdy nám přednášenou látku i několikrát opakovali, pokud kdokoliv neporozuměl
nebo nebylo cokoliv jasné. Styl výuky mne zde nadchl, hodiny byly spíše praktické než
teoretické. Rozvrh jsme měly postavený tak, že jsme měly zhruba každý den dvě až tři
hodiny výuky a zbytek dne samostudium. Většinou nám ale hodiny nevycházely za sebou,
ale třeba s dvouhodinovými pauzami, kdy se nestíháte vrátit na byt a zpět, takže jsme ve
škole pak trávily dost času čekáním na další výuku nebo se vrátily do centra na byt, kde
proběhl rychlý oběd a pak cesta zpět. 

Co se týče zkouškového období ve Španělsku, mají jej zde rozděleno do „dvou zkoušek“ +
„závěrečná zkouška“. Je to takový přípravný systém, kdy nemusíte skládat zkoušku na
konci semestru, ale je rozdělena do dvou částí. Když uvedu příklad na předmětu
angličtina, tak jsme od začátku semestru zhruba dva měsíce probírali 1-3 lekci, ze které
pak musíte složit zkoušku nejméně na 5 bodů z 10 a další 2 měsíce pak 4-6 lekci, ze které
opět musíte složit zkoušku nejméně na 5 bodů z 10. Pokud obě tyto zkoušky složíte,
nemusíte se účastnit poslední závěrečné zkoušky, která následuje na konci semestru.
Pokud jednu nebo obě zkoušky nesložíte, musíte si neúspěšnou část (nebo obě) napsat
na konci semestru. Až po složení obou částí je vám udělen „zápočet“. Na tomto systému
se mi líbí, že jsem měla možnost sledovat, co mi dělalo největší problém v první části
zkoušky a zapracovat na tom k druhé části zkoušky 

Univerzita má také ve městě velkou prestiž, jelikož se jedná o soukromou univerzitu, má
po celém městě výbornou pověst. Na univerzitní půdě i mimo ni pořádá spoustu
zábavných i reklamních akcí, má vlastní „UCAM STORE“, kde si můžete zakoupit vše od
školních potřeb až po trička, dresy a spoustu reklamních věcí s potiskem UCAM
UNIVERSIDAD. Má také svou knihovnu, copy centrum, tělocvičnu, banku či jídelnu.
Univerzita pořádá pro své studenty i Erasmus studenty různé sportovní zápasy, jelikož
UCAM studenti reprezentují universitu po širokém okolí a ostatní studenti mají tak
možnost jít tyto zápasy podpořit jako jejich „fan club“. Osobně jsme se zúčastnily
fotbalového utkání a byl to skvělý zážitek! Také jsme se zúčastnily univerzitní akce
„Paella“, kde se setkali studenti z celé univerzity na španělskou paellu, seznámili jsme se
tu s mnoha dalšími erasmus studenty a byl to velmi příjemně strávený oběd s ostatními.

Co se týče dopravy, je přímo u university autobusová i tramvajová zastávka. Jak jsem již
zmínila cesta z centra trvá přibližně 45 minut autobusem či tramvají, a také zde jezdí
přímý autobus UCAM DIRECTO, který je v centru o něco dříve (zhruba 30 minut cesty) Pro
studenty zde nabízí autobusovou i tramvajovou kartičku, kterou si můžete nabít podle
toho, jak často jezdíte nebo si ji nabít jednorázově na celý nadcházející měsíc.
Ubytování jsme si v Murcii hledaly s kamarádkou samy, byt jsme měly malý 1+1 asi 15 minut
z centra města, takže jsme měly vše potřebné vždy „po ruce“. Na každém rohu zde
najdete nejrůznější kavárny, bary, pekárny, kluby a předěvším „Mercadonu“ – což je

klasický obchod s potravinami a veškerými věcmi do domácnosti. Ceny jsou ve Španělsku
ve srovnání s Českou republikou vyšší, ale záleží co kupujete a na jaký luxus jste zvyklí 
např. v Murcii jsou každý čtvrtek velké trhy s čerstvým ovocem, zeleninou, bylinkami a
spoustu dalšího, kdy se vyplatí na těchto trzích nakoupit, jelikož jsou zde potraviny
levnější a především kvalitnější a čerstvé.
Nakonec bych jen ráda řekla pár slov ke španělům, jsou to velmi přátelští lidé!!! Na ulicích
se na vás každý usmívá, rádi vám se vším pomohou, pokud je to v jejich silách (hlavně tedy
jazykových kompetencích, jestli se chcete domluvit anglicky, oslovujte mladší populacistudenty, španělé se s námi anglicky bavit moc nechtěli :D nejlepší je mít už nějaké
základy španělštiny) Jejich zvyky a tradice jsou úžasné! Španělé netráví moc času doma,
ale scházejí se v ulicích až do pozdních večerních hodin, začínají vysedávat v kavárnách, na
„tapas“ (jednohubky) a „cervezu“ (pivo) až ve večerních hodinách, kdy jsou španělské
uličky plné lidí! Milují zábavu, bary a diskotéky. Jsou to velmi sympatičtí lidé. Španělsko
jsem si zamilovala a nyní se tam vracím 
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