Университетът:
 Създаден през 1614г. – с утвърдено име и приблизително 30,000 студенти (вкл. 3750
международни студенти);
 Ранк: 20-то място в Европа, 98-мо в световен план;
 4 библиотеки; Богата база данни + свободен достъп по електронни източници от oт
дома;
 Електронна студентска карта, предлагаща удобства като безплатна употреба на скенер
устройства (Ricoh) и кафе машини във всички университетски сгради;
 Съвременна материална база и технологични удобства за студентите;
 Обучение на триместри (1 семестър = 2 блока x 10 седмици) – гарантиращо баланс на
академичното натоварване;
 Отлична въвеждаща програма – обучение за работа с електронни бази данни и
библиотечни ресурси; ‘Scavenger hunt’ с цел опознаване на града и основните
университетски сгради в центъра; Безплатни материали и сувенири в класическите за
Холандия – ‘goodie bags’;
 Университетът се грижи за настаняването в общежитие – студентите имат право да
изберат стая и да кандидатстват за нея чрез онлайн платформа. Цените варират, но
средно месечният наем възлиза на около € 350; Възможно е да бъде намерена поевтина квартира.

Социални дейности:
 ESN секцията в Groningen се грижи сериозно за забавлението на
Еразъм студентите – Въвеждаща седмица (Welcome week);
Социални дейности и доброволчество (Social Erasmus); Периодично
провеждащи се партита и игри със състезателен елемент; Experience
Groningen;
 При допълнително желание – International cafe ежемесечно
организират напълно безплатно социално събитие, вкл. вечеря и
различни игри (понякога тематични, напр. за деня на краля
(Koningsdag)); Free café – същата концепция, но в обратна посока –
можете да дарите продукти и да сготвите за хора в нужда – една от
многото социални каузи в Groningen;
 В Groningen има 500 бара – редовно срещана шега е, че има по
един бар за всеки Еразъм студент!;
 Всяка седмица има събития, посветени на импровизационна
комедия от трупата Stranger Things Have Happened.

Специалност „Психология“:
 Високи стандарти на обучение; Структуриран учебен процес –
програмата и основните изисквания са готови месеци преди
началото на семестъра и се спазват стриктно;
 Мотивираща среда – от гледна точка на изисквания към
дисциплините и от гледна точка на т. нар. ‘peer pressure’;
 Любопитни дисциплини, предлагащи поглед към детайла, напр.
‘Cognitive behavioral processes across disorders’;
 Лаборатория, предлагаща различни изследвания и проучвания
ежеседмично, в които могат да участват студентите и да получават
възнаграждение в замяна;
 Онлайн курс – за бъдещи студенти или за Еразъм студенти, които се
интересуват от това, което предлага цялата бакалавърска програма
по психология.

Други въпроси:
• Транспорт – предимно и основно придвижването в града сe извършва с велосипед!
• Автобусният транспорт е удобен в изключително дъждовните дни (карта:
• € 7,50 – зарежда се със сума по-желание) – пътуването се таксува на разстояние;
• Език – Като град, пълен с чуждестранни студенти, Groningen (а и други градове в
Холандия) предлага удобството на английския език...почти всеки владее английски на
много добро ниво;
• Стандарт на живот – Цените са приблизително двойни на тези в България (ако тук нещо
струва 2лв., в Холандия то ще бъде 4лв., но това разбира се е относително);
• Времето е предимно дъждовно и ветровито, още повече Groningen e една от найсеверните точки на Холандия и все пак колкото и да е трудно човек да свикне с толкова
много дъжд – преживяването Еразъм в Groningen си струва на 100%!;
• Предварителна подготовка – топли дрехи, качествено яке – по възможност
непромукаемо и ветроустойчиво; качествени обувки или гумени ботуши!;

Богата междукултурна среда
Обичайно Еразъм студентите общуват с други чуждестранни
студенти, но при малко повече упоритост и участие в различни
дейности – не е никак трудно човек да се сприятели с местните
Възможност за пътувания из цяла Холандия чрез влаковете на
NS – € 7 е цената на еднодневно пътуване, ако бъде закупен
групов билет за 10 души
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