
Erasmus v Krakówu 



Poljska, Poljaki, Poljščina 

 Zanimiva, dokaj tradicionalna, vendar vseeno napredna država z 
bogato zgodovino 

 Zelo veren narod – cerkve, križi ipd. 

 Mnogo Poljakov ne govori angleškega jezika, ne glede na starost, 
tudi mlajše generacije pogosto ne, vendar so na srečo izjeme  

 Tečaj poljščine je organiziran v sklopu Univerze, obstajata dve 
možnosti, 2 – tedenski „intenzivni“ ter semestrski, vsak od njiju je 
ovrednoten z 2 ECTS, ob zaključku in opravljenem izpitu udeleženec 
prejme tudi uradno potrdilo, vendar se zaradi dokaj visoke cene 
(300€) mnogo študentov ne odloči zanj 

 Vse poteka bolj počasi kot v Sloveniji  

 v trgovinah z živili ter drogerijah so cene občutno nižje kot v Sloveniji 
(koliko, je odvisno od posameznega izdelka, na splošno okrog 30-
40% manj) 

 



Kraków 
 Zanimivo staro mesto, stari del mesta je popolnoma drugačen od 

središč drugih mest, ima največji glavni trg v Evropi, na katerem je 
ogromno golobov, saj bi naj ti bili „padli vitezi za Krakow“ in ker so 
zaščiteni je vsakršno „nadlegovanje“ prepovedano  

 Ulice in trgi so na splošno zelo čisti in urejeni 

 Ponuja veliko možnosti zgodovinsko – kulturnim navdušencem, je 
srednjeveško mesto, katerega stari del je pod varstvom UNESC-a, v 
bližini Krakowa je muzej koncentracijskega taborišča Auschwitz, v 
samem mestu pa najdemo tovarno Oskarja Schindlerja (film je tudi bil 
posnet tu ), večina muzejev ponuja prost vstop enkrat tedensko, vsak 
dan pa študentske popuste 

 Zanimiva je tudi judovska četrt – Kazimierz 

 Dobre povezave in poceni karte z drugimi večjimi mesti na Poljskem in v 
tujini (Varšava 5€, Berlin 20€ v eno smer), ESN organizira izlete v vsa 
večja mesta v okolici po zelo ugodnih cenah 

 Dobro organiziran javni prevoz, avtobus vozi vsako polno uro iz centra v 
študentsko naselje celo noč, ob koncih tedna pa na pol ure, študentska 
mesečna karta za ves javni prevoz je približno 9€ 

 



Grad Wawel 



Uniwersytet Jagielloński 

 
 Ena izmed 7 univerz v Krakowu, ustanovljena 1364 – ena izmed 

najstarejših v Evropi in najboljša na Poljskem 

 Pravna fakulteta ponuja predavanja v Angleščini in Nemščini, 

predavanja niso posebej organizirana za Erasmus študente, ker 

morajo poljski študentje opraviti del obveznosti v tujem jeziku v 

času študija, 

 Predavanja v nemščini potekajo v sklopu šole nemškega prava 

 Predavalnice so po starem delu Krakowa, ni samo ena stavba z 

vsemi predavalnicami kot v Ljubljani, 



Stavba univerze 



Predavanja in obveznosti 
 predavanja niso razdeljeno po stopnjah, predavanja poslušamo I., II., in 

III. stopnja skupaj, 

 Predavanja so zanimiva ter kvalitetna, večinoma ovrednotena s 5 ECTS, 
nekatera s 7 ECTS 

 Prisotnost se pri večini predavanj ne preverja, gradivo je skoraj zmeraj 
dostopno na internetu ali v fotokopirnici 

 Na predavanjih kjer se preverja prisotnost, predstavlja to določen bonus 
– npr. namesto štirih vprašanj na izpitu, dobiš le dve, podobno velja za 
opravljene predstavitve 

 V letnem semestru je organizirana tudi šola nemškega prava, predavajo 
predavatelji iz Univerze v Heidelbergu in Univerze v Mainzu - 
www.sddr.org , predavanja in izpiti so v nemščini, prisotnost se na teh 
predavanjih preverja 

 Izpiti so večinoma pisni, nekateri profesorji dajo študentom možnost 
izbire med ustnim ali pisnim izpitom, dovoljena je tudi uporaba slovarjev 

 

http://www.sddr.org/


Glavni trg (1/2) 



Študentsko življenje 
 Krakow je največje študentsko mesto na Poljskem 

 V študentskem naselju kjer ima Uniwersytet Jagielloński študentske 
domove živi 8000 študentov in je edino območje v Krakowu kjer je 
uživanje alkohola v javnosti dovoljeno  

 Namestitev v študentskem domu stane približno 90€, sobe so 
dvoposteljne, kopalnico si delita ali 2 ali 4 osebe, kuhinje so na hodnikih, 
vendar je hrana v restavracijah cenovno ugodna, kosila stanejo od 2,5 
do 4€, študentski dom ima tudi menzo, 

 Pierogi (narodna jed, ene vrste ravioli)  so od 1€ naprej za porcijo v „Bar 
Mleczny“, kjer po večini govorijo le poljsko, Zapikenake so od približno 
1,5€ naprej (poljska hitra hrana - bageta z raznimi nadevi) 

 Namestitev v zasebnem stanovanju je dražja, približno 150 do 200€ za 
posteljo v dvoposteljni sobi, enoposteljne sobe so okrog 300€ na dobri 
lokaciji, 200€ na malo slabši  

 Ni posebej organiziranih skupin za vadbo v okviru univerze, mesečna 
karta za neomejen obisk fitnesa in vadb stane od 15 do 30€ 



Zabava 
 ESN prireja tedensko zabave, na različne tematike, za Eramus študente, 

je pa tudi mnogo drugih podobnih organizacij, ki skrbijo da se tuji 
študentje ne dolgočasijo 

 V samem centru Krakowa je mnogo klubov in pubov za različne okuse, 
veliko jih je tudi v četrti Kazimierz, nekateri so odprti 24/7 

 Nekaj lokalov ima glasbo v živo vsak dan, zelo različne zvrsti, mnogo jih 
ima ob določenih dnevih ali nekajkrat mesečno 

 Mnogo lokalov je v stilu „pri nekom doma“, večina je samopostrežnih 

 Kljub temu, da najdeš trgovino z alkoholom odprto 24 ur na vsakem 
koraku, je uživanje alkohola v javnosti strogo prepovedano 

 Pijača v lokalih je dokaj poceni, nekateri imajo ob določenih dnevih 
„happy hour(s)“ ko stane 0,4l piva 0,5€, običajne cene se gibljejo od 1€ 
v študentskih lokalih do 2,5€ v najdražjih lokalih, vendar poljsko pivo ni 
najboljše, prav tako vino ni  

 vodka, ki je na poljskem narodna pijača stane ob „happy hour(s)“ 0,5€ 
za 4cl, drugače pa od 1€ naprej 

 



Tja in nazaj 

 Neposredna avtobusna linija z družbama Agat http://www.agat.eu/ 
in Sindbad http://www.sindbad.pl/ cena je okrog 50€ na smer 

 Druge možnosti: 

 Vlak: Maribor – Dunaj – Katowice – Krakow, povratna karta je okrog 100€ 

 Vlak – bus: z vlakom ali avtom do Budimpešte in nato na avtobus do 
Krakowa (25€ v eno smer Budimpešta - Krakow), 8 ur vožnje po 
regionalnih cestah, 300km od tega 40 po avtocesti, je najcenejša 
možnost kar se tiče javnih prevozov 

 Blablacar – mednarodni prevozi, potrebna je fleksibilnost z dnevi 
odhoda, stane okrog 30€ v eno smer 

 Let do Varšave iz Budimpešte (wizzair) – od približno 30€ 

 Let do Krakowa iz Milana (ryanair) – od približno 30€ 

 Z avtom je skupen strošek v eno smer približno 100€ 
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Uporabne povezave 

 Spletna stran univerze http://www.uj.edu.pl/ 

 Spletna stran pravne fakultete http://www.wpia.uj.edu.pl/  

 Spletna stran ESN organizacije UJ http://www.esn-uj.com/ 

 Spletna stran Spotted by locals 
http://www.spottedbylocals.com/krakow/ (uporabno tudi za druga 

mesta) 

 Spletna stran na kateri je možno primerjati življenjske stroške med 

posameznimi mesti: http://www.expatistan.com/cost-of-living 

 

Če se te še kaj drugega zanima, mi lahko pošlješ e-mail:  

horvatova.sara@gmail.com 
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