
ERASMUS V SALZBURGU Študijska izmenjava v zimskem 

semestru 2014/2015 

Manca Rogelj 



MESTO 

•Turistično mesto, malo manjše od Ljubljane. 

•Die Paris Lodron Universität Salzburg in slavni Mozarteum 

•Ni campusa, ampak so fakultete  
razpršene po mestu. 

•Cene so višje kot v Ljubljani.  

•Prevoz iz Slovenije: priporočam  
avto ali vlak 

  



DIE PARIS LODRON UNIVERSITÄT SALZBURG   
•Zimski semester: 1.oktober – 31. januar 

•Poletni semester: 1.marec – 31. junij 

•Priporočam prihod 2 tedna pred začetkom in udeležbo na „Orientation week“ in 
intenzivnem tečaju nemščine 

•Veliko mednarodnih študentov; ne le iz EU, ampak tudi iz ZDA in Azije.   

•Priporočam knjižnico v UniParku 

  



PRAVNA FAKULTETA 

•V strogem centru mesta 

•Na voljo je dovolj predmetov v angleškem  
jeziku, da zberete potrebne ECTS 

•Zahtevnost izpitov podobna našim 

•Pisni ali ustni izpiti na koncu predavanj (VO)  

•Izdelava in predstavitev seminarske naloge (SE)  
ter obvezna udeležba. Pri nekaterih predmetih 
profesorji organizirajo „block“ seminarje.  
To pomeni, da lahko en predmet traja le polovico semestra ali celo le en mesec.  

  

  

  

  



PREDMETI  

Jaz priporočam:  

oComperative Private Law 

oInternational Investment Law 

oHistory of Public International Law 

oContractual English 

oSeminar aus Völkerrecht, Europarecht und  
Rechtsvergleichung für Diplomanden  

oAktuelle völkerrechtliche Fragen in Bezug  
auf Russland und China I  

 Možnost udeležbe na Moot Courtu 

  



TEČAJ NEMŠČINE 

•Intenzivni tečaj nemščine pred začetkom semestra,  
ki traja 2 tedna, vsak dan 2h in stane 120 eur.  

•Med semestrom dve možnosti:  
Sprachnzentrum 2-4h/teden, cena 55eur ali  
Germanistik 6h/teden za 120eur.  

•Jaz sem izbrala slednji tečaj. Kljub veliki skupini sem bila 
zadovoljna in prejela 9 ECTS. 

•Potrebna je pravočasna prijava. 

  

  

  



OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI 

•Univerza ponuja ogromno športnih aktivnosti po ugodni ceni.  

•Mednarodna pisarna organizira nekaj dogodkov, med drugim tudi vikend ekskurzijo.  

•ESN društva žal ni. 

•Pohodi na Gaisberg, Untersberg, Kapucinerberg. 

•Odlično izhodišče za smučanje in ostale zimske aktivnosti.  

•Študentske karte za opere in balet. 

•Brezplačni klasični koncerti v Mozarteum-u.  

•Ugodne skupinske karte za vlak (München, Wien, Nürnberg, Dachau) 

  

  



NAMESTITEV  

•Z iskanjem začnite čim prej. Samostojno ali preko plačljive storitve OAED agencije. 

•Večina Erasmus študentov živi na jugu mesta, kjer je veliko študentskih domov. A potem potrebujete 
semestrsko karto za javni prevoz (okoli 110 eur) ali kolo.  

•Jaz priporočam St. Sebastian Institute v centru.  

•Cene: 220 – 400 eur.  



OSTALO  

 Povezava do vseh pomembnejših informacij glede izmenjave: 
http://www.uni-salzburg.at/index.php?id=45349&L=0  

 

+Super izkušnja v čudovitem okolju.  

+Mednarodna prijateljstva.  

+Izboljšanje angleškega in nemškega jezika.  
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