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Univerza in pravna fakulteta 

• Univerza se nahaja v samem centru mesta (Panepistimiou 30), 
pravna fakulteta pa na vzporedni ulici za univerzo (Akadimias 45 oz. 
Sina 3). 

• Vsi postopki prijave so enostavni, prav tako je prvi teden organiziran 
“orientation week” za Erasmus študente. 

• Vsa predavanja so na fakulteti, knjižnica je slabih 400 metrov stran 
(Ippokratus 33). 

• Predmetnik je pester in raznolik, večina predmetov je v angleščini, 
obstajajo pa tudi predavanja v nemščini ali italijanščini. Izpiti so 
pisni ali ustni, odvisno od profesorja. 

• Vsak predmet je vreden dvakrat toliko kreditov kot ima ur 
predavanj v tednu (primer: 3 ure na teden x 2 = 6 kreditov), v 
primeru da študent izdela seminarsko nalogo, dobi dodatne 3 
kredite. 



Grščina 

• Na filozofski fakulteti ponujajo brezplačne 
tečaje modernega grškega jezika.  

• Tečaj poteka dvakrat tedensko, 3 ure na lekcijo 
– 6 ur skupaj. Za uspešno opravljen preizkus 
znanja lahko študent pridobi 6 kreditnih točk. 

• Zelo priporočljivo, saj je življenje takoj lažje 
(taxi, trgovina, …). 



Prehrana 

• Erasmus študentje se lahko prijavijo na brezplačne 
obroke, ki jih dobivajo grški študentje.  

• 3 obroki na dan. 
• Menze so razporejene v bližini fakultet.  
• Hrana v Grčiji je draga, tako da priporočam kombinacijo 

brezplačnih obrokov in trgovine, če ne nameravate 
zapraviti veliko denarja za hrano. 

• Zelo priporočam tržnico v centru Aten, kjer vsak dan 
lahko kupite sveže ribe, meso, zelenjavo, olive, 
sir…cene so nizke, oz. znosne. 

• Stroški hrane za cel mesec so odvisni od vas - če hodite 
na brezplačne obroke, jih ne bo.  
 



Nastanitev 

• Erasmus študentje so nameščeni v zasebnih 
stanovanjih, ki pa jih morajo poiskati sami. 
Univerza oz. študentska organizacija priskrbi 
pred prihodom seznam stanovanj in 
najemodajalcev.  

• Priporočam center, ker je fakulteta blizu, prav 
tako pa vse nočno življenje in vse 
znamenitosti. 

• Cene stanovanj: 250-300 EUR mesečno. 



Obštudijske dejavnosti 

• Univerza oz. študentska organizacija ponujata 
tudi veliko obštudijskih dejavnosti, ki pa se jih 
nisem udeleževal, niti nihče drug. 

• Prav tako več študentskih organizacij ponuja 
izlete po celi Grčiji, ki jih toplo priporočam, saj 
so cene ugodne, spoznavaš nove ljudi in 
utrjuješ prijateljstva z že znanimi. Destinacij je 
veliko: Delfi, Meteora, Istanbul, Sparta, 
Mystras, Monemvasia, Nafplio… 



Informacije 

• Univerza oz. pravna fakulteta vam pošljeta vse 
informacije, ki jih potrebujete. Isto velja za 
nastanitev. 

• Stran pravne fakultete za Erasmus študente: 
http://www.law.uoa.gr/erasmus.html 

• Stran Univerze: http://en.uoa.gr/ 
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Stanje v Atenah 

• Življenje v Atenah še zdaleč ni podobno vojnim prizorom s 
poročil. Življenje poteka normalno. Nekaj pozornosti je 
treba nameniti torbičarjem v najbolj turističnih delih Aten 
(Monastiraki, Plaka, Syntagma). 

• Demonstracije so varne in nenasilne (razen če seveda 
hočete biti v prvih vrstah z molotovko v roki). 

• Najbolj nadležna stvar so stavke javnega prevoza, vendar je 
vedno na razpolago alternativna oblika. Javni prevoz 
povsem zastane le v redkih primerih splošne stavke. 

• Med bivanjem in pred prihodom si redno ogledujte 
naslednjo stran, kjer dobite vse informacije, ki jih 
potrebujete: http://livingingreece.gr/strikes/ 

• In najpomembnejše: ATENE SO ZAKON! 
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