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PREDAVANJA 

•v angleščini (7 predmetov, 
7 ECTS) in v italijanščini 
(možna izbira med 
predmeti vseh letnikov, ki 
se izvajajo za italijanske 
študente v semestru 
izmenjave, 7-9 ECTS) 

•60% prisotnost na 
predavanjih je pogoj za 
opravljanje izpita 

•predavanja potekajo na 
Pravni fakulteti, ki se 
nahaja v centru mesta, in na 
ločeni enoti, ki je od centra 
oddaljena 15 minut peš 

 

 



IZPITI 

 predvsem ustni, ob koncu semestra sta na voljo dva 
izpitna roka 

 angleški predmeti so manj zahtevni, pri italijanskih 
se sicer upošteva, da izpit opravlja Erasmus študent, 
vendar je težavnostna stopnja višja 

  pri nekaterih predmetih se pri oceni upoštevajo tudi 
predstavitve in naloge opravljene med  letom 

 fotokopije učbenikov je mogoče dobiti v fotokopirnici 
poleg fakultete po ugodni ceni, pri italijanskih 
predmetih navadno za Erasmus študente ne pride v 
poštev predpisana literatura v celoti 

 



OB PRIHODU 

 Univerza v Catanii daje možnost dodelitve tutorja že pred prihodom; ti so 
zelo prijazni, pomagajo pri iskanju namestitve in pri dostopu do različnih 
informacij. Priporočam prijavo. 

 V prvem tednu je organiziran welcome week, ki je namenjen vpisu na 
fakulteto in seznanitvi z osnovnimi informacijami o poteku izmenjave. 

 V sklopu welcome weeka se predstavita študentski organizaciji AEGEE in 
ESN, ki prirejata veliko  kulturnih in zabavnih aktivnosti, spoznavnih 
večerov, izletov… Organizaciji sta zelo aktivni in dobro skrbita za 
Erasmusovce, priporočam včlanitev v obe.  

 Športne aktivnosti so dostopne Erasmusovcem po subvencioniranih 
cenah. 

 Uporabne povezave: 
https://www.facebook.com/groups/esnerasmuscatania20132014/ 
https://www.facebook.com/aegeect?fref=ts 
https://www.facebook.com/groups/35292157636/ 

 
 Organiziran je brezplačen tečaj italijanskega jezika, ki prinese 3 ECTS.  

 

https://www.facebook.com/groups/esnerasmuscatania20132014/
https://www.facebook.com/aegeect?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/35292157636/


STROŠKI 

 Nastanitev 
 študentski dom je precej oddaljen od mestnega jedra, priporočam najem 

stanovanja 
 cene za enoposteljno sobo v centru mesta se gibljejo okoli 200€ + 30€ 

stroški/mesec 
  pri najemu stanovanja bodite pozorni, da vam je zagotovljen dostop do 

interneta, ker ga v Catanii večina stanovanj nima urejenega (brezplačen 
WiFi nudi univerza, vendar ta ni dostopen v vseh delih mesta) 

 če boste stanovanje iskali po prihodu, se lahko v prvih dneh nastanite v 
Agora hostlu, ki se nahaja v bližini glavnega trga Piazza Duomo 
(http://www.agorahostel.com) 

 uporabne povezave pri iskanju stanovanja: 
https://www.facebook.com/groups/affittiliveunict/?ref=ts&fref=ts 
https://www.facebook.com/groups/affitti.studenti.catania/?ref=ts&fref=ts 
http://catania.bakeca.it/be/main.php?page=manage_post&idp=3243269a
c41d0ed3aa1f31af7f0ceaee 
 
 

http://www.agorahostel.com/
https://www.facebook.com/groups/affittiliveunict/?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/groups/affitti.studenti.catania/?ref=ts&fref=ts
http://catania.bakeca.it/be/main.php?page=manage_post&idp=3243269ac41d0ed3aa1f31af7f0ceaee
http://catania.bakeca.it/be/main.php?page=manage_post&idp=3243269ac41d0ed3aa1f31af7f0ceaee


 Prehrana 

v dveh študentskih menzah nudijo kosila po 
subvencioniranih cenah 

življenje v Catanii ni dosti dražje kot pri nas, v centru 
je tudi trgovina Eurospin s posebej ugodnimi cenami 
in tržnica, kjer domače pridelke prodajajo ceneje kot 
pri nas 

 



 Prevozi 

Javni mestni prevoz je poceni (cena vozovnice 1€), 
vendar je precej slabo organiziran, avtobusi se 
velikokrat ne držijo urnikov in se nanje ni mogoče 
zanesti. Ob nedeljah se je vsekakor najbolje 
kamorkoli odpraviti peš  

Medkrajevni prevoz je dobro organiziran, z 
avtobusne postaje v Catanii vozijo avtobusi večkrat 
dnevno po ugodnih cenah do vseh večjih sicilijanskih 
mest. 

 



NOČNO ŽIVLJENJE 

 Vsak večer se zabave odvijajo v mestnem jedru na Piazza 
Teatro, kjer je veliko lokalov in klubov. Cene v lokalih so 
višje kot pri nas, alkoholna pijača stane v povprečju 5€, 
razen v dveh študentskih cocktail barih, kjer odšteješ le 
3€. 

 Nekateri lokali nudijo popust ob predložitvi Erasmus 
izkaznice. 

 V poletnih mesecih se celotno nočno dogajanje preseli na 
plažo, kjer se odprejo diskoteke na prostem. 

 Enkrat tedensko AEGEE organizira aperitive za 
Erasmusovce in pogosto tudi druge dogodke. 

 



NAJLEPŠE NA 
SICILIJI  

•v mestnem mestnem jedru in 
okolici je veliko kulturnih 
znamenitosti, predvsem grških in 
rimskih ostankov, na katere naletiš 
na vsakem koraku (na sliki rimski 
amfiteater, ki stoji kar sredi križišča 
ene glavnih cest v Catanii) 

•vodeni ogledi muzejev in ostalih 
znamenitosti so na voljo po 
znižanih  študentskih cenah 

•odlična hrana, predvsem slaščice-
cannoli, cassate  

•izlet na Etno z javnim prevozom po 
ugodni ceni 

•dobre avtobusne povezave iz 
Catanie praktično kamorkoli po 
Siciliji 

•čudovite sicilijanske pokrajine  

•odprti ljudje 

 



Če te karkoli zanima, mi lahko pišeš na: 
metkabatista@gmail.com  
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