


Zakaj v Gent? 
 Gent je luštkano, študentsko mesto 

 UGent je ena boljših univerz v Belgiji in 

Evropi 

 Vsi odlično govorijo angleško 

 Dobre povezave za potovanja med 

počitnicami  

 Nepozabno družabno življenje  

 



Gent  
 Gent se nahaja v flamskem delu 

Belgije 

 Je največje mesto Vzhodne 

Flandrije 

 Ima okoli 260.000 prebivalcev 

 Študentsko mesto  

 Podobne velikosti kot Ljubljana, 

zato ni potrebno veliko privajanja 

 Mesto ima veliko duše in čara, 

ogromno kanalov in starih uličic 

 Zaznamujeta ga srednjeveška 

arhitektura in mlado prebivalstvo  



Univerza v Gentu - UGent 

 2017 praznovala 200 let in je ena boljših fakultet v 

Belgiji in Evropi 

 Ima 41.000 študentov 

 Kampus Pravne fakultete se nahaja neposredno v 

središču mesta 

 

 



Pravna fakulteta 

Campus Aula s knjižnico  



 Uradni jezik v Flandriji je nizozemščina, vendar je 
pouk za Eramsus študente organiziran v angleškem 
jeziku 

 Predavanja načeloma potekajo skupaj z belgijskimi 
študenti in LLM študenti  

 Fakulteta ponuja pester predmetnik: 
https://studiegids.ugent.be/2017/EN/FACULTY/B/N
VT/BERECH/BERECH.html 

 Prisotnost ni obvezna, jo pa priporočam, ker 
klasične literature pri večini predmetov ni 
(profesorji dajo na voljo članke, reader-je, sodne 
odločbe in pravne vire, ki jih je treba kombinirati z 
zapiski) 
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 Sprotno delo se načeloma zahteva (prebiranje 
sodnih odločb in člankov) – pri večini je zamišljeno 
bolj zaradi lažjega spremljanja predavanj, ni 
“preverjanja” 

 Predavanja so bolj interaktivna, trajajo približno 3 
ure s premorom  

 Kljub 6 predavanjem na teden in sprotnem delu 
ostane več kot dovolj prostega časa  

 Veliko je gostujočih predavateljev (razni arbitri, 
uslužbenci EK, SEU, partnerji v odvetniških 
pisarnah…) 

 Tudi večina profesorjev dela v odvetniških pisarnah, 
institucijah EU ⁄ mednarodnih instutucijah ali pa z 
njimi sodelujejo. 

 

 

 



Izpiti in ocene 
 Izpiti se razlikujejo glede na predmet  

 Večinoma so pisni in open book 

 Pri večini predmetov predstavlja izpit le del ocene, drugi del 

pa seminarske naloge ali predstavitve  

 Ocene so 1 – 20 (10 je pozitivno) 

 Najvišje ocene je praktično nemogoče dobiti, 15 (pri nas 9) 

pa je popolnoma dosegljiva 

 Izpitna obdobja: začetek februarja ⁄ konec maja ⁄ konec 

avgusta  

 Ker je večina izpitov open book in predstavljajo le del ocene, 

je potrebno manj priprav na izpit kot na PFLJ (ob rednem 

obisku predavanj in zmernem sprotnem delu) 



Nastanitev – študentski domovi 
 Skoraj vsi Erasmusovci se 

odločijo za študenski dom! 

 4 domovi so namenjeni 
izključno Erasmus študentom 

 20 min hoje od centra, 15min 
od fakultete, 2 min od 
telovadnice in trgovine, v 
neposredni bližini barov  

 Samske sobe z lastno kopalnico 
in hladilnikom ter skupno 
kuhinjo 

 Wifija v sobi ni!!! Dostop je le 
preko kabla 

 Cena je 420 eur na mesec  

 http://www.ugent.be/en/facilities/hous
ing/halls/residences/single-rooms-plus  
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Privatna nastanitev 

 Stanovanja se splača najti prej (cene lahko precej 

narastejo) 

 Cene so odvisne od lokacije, stanja, števila 

sostanovalcev, gibljejo se okoli 300-400eur, lahko 

pa znaša do 600eur  

 Študentski dom je načeloma dražji, vendar je del 

cene tudi socialno življenje, ki ga s seboj prinese 

(študentje, ki so živeli v privatnih nastanitvah, so 

bili nekoliko izključeni iz dogajanja in v večini 

obžalovali svojo odločitev)  

 



Prehrana 

 Cena hrane v trgovini in v restavracijah 

je malenkost višja  

 Med tednom je odprtih veliko 

študentskih menz, ki ponujajo hrano za 

3- 4 eur (s študentsko izkaznico), 

kvaliteta je podobna kot v menzi na PF, 

izbor pa večji  

 V centru je velika izbira restavracij s 

hrano iz celega sveta 

 Najbolj tipična hrana: frietjes (pomfri), 

vaflji in belegde broodjes (sendviči) 

 



Jezik in kultura 

 

 

 Nivo angleščine v Gentu je zelo visok 

 Fakulteta ponuja tečaje nizozemščine po ugodni 
ceni (!! UL ne priznava ECTS točk) 

 Ponujajo tudi tečaje drugih jezikov na začetni in 
nadaljevalni ravni 

 Ponujajo tečaje, na katerih se spoznava flamska 
kultura 

 Veliko Flamcev govori tudi francosko   

 Flamci so po mojih izkušnjah zelo prijazni. Ko jih 
spoznaš, se odprejo, radi spoznavajo tujce ter z 
njimi delijo izkušnje in priporočajo skrite kotičke 



Športne aktivnosti 

 2 minuti stran od študenskih domov je velik 

fitness z vso sodobno opremo, ponujajo tudi 

skupinske vadbe (pilates, joga, zumba…), z 

mesečno karto za študente 

  V bližini je tudi park, primeren za tek 

 ESN tedensko organizira tekme in igre futsala, 

rugbyja in košarke 

 Kolesarjenje – najem kolesa za cel semester stane 

35eur (+ kavcija)  

 

 



Prevoz 

 Letališče Zaventem – od Genta oddaljen 30min 

z vlakom (12 eur) 

 Charleroi – od Genta oddaljen 1,5h z 

avtobusom (od 15eur)  

 Glavni železniški in avtobusni postaji: 

Dampoort in Gent St. Pieters  

(od centra mesta oddaljeni cca 40min hoje, od   

študentskega doma 20min) 

 

 

 



Potovanja po Belgiji 

 Belgija ima odlično 
železniško povezavo  

 Enosmerna karta za 
študente kamorkoli po 
državi je 6,2 eur  

 Go Pass – 52 eur za 10 
voženj  

 Čez vikend so polovične 
cene 

 Priporočam:  Antwerp, 
Brugge, Ostend, Bruselj, 
Leuven 



Potovanja  

 Flixbus ima avtobusno postajo v 
Gentu 

 Povratne karte 

◦ London: 30 eur 

◦ Pariz: 24 eur 

◦ Amsterdam: 24 eur 

◦ Rotterdam: 18 eur 

◦ Lille: 18 eur  

 

 Charleroi in Zaventem imata oba 
nizkocenovne letalske prevoznike 
z leti na Malto in v Španijo pod 
60eur, Nemčijo pa celo za 15 eur.  

 

 



Družabno in nočno življenje 
 Overpoort: ulica s praktično samimi bari, polna 

študentov skoraj vse dni v tednu 

 Tudi študentom prijazne cene  



 Klubi: Sioux, Café Charlatan, 
Kompass… 

 Jazz klubi: 

    Missy Sippy, Hot spot, White cat  

 Zabave v Vooruitu 

 Spomladi in poleti je v Belgiji (med 
drugim tudi v Gentu) ogromno 
festivalov  

 ESN zabave  

PS za tiste, ki odhajajo v 

poletnem semestru: priporočam, 

da podaljšajo izmenjavo za nekaj 

dni in ostanejo tam za Gentse 

Feesten  



Skratka, če se odločiš za Gent, te čaka 

nepozabna in čudovita izkušnja! 

 

Znanje, zabava, kultura in predvsem ogromno 

čudovitih novih poznanstev, vse na kupu!  

 

Sama sem pridobila veliko znanja in hkrati 

preživela najbolj zabaven, sproščen in zanimiv 

semester!  

Za dodatna vprašanja sem na voljo na: 

majacinceva@gmail.com 


