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Prednosti La Coruñe:
 malo Slovencev na Erasmusu,

 cenejše kot velemesto,

 izvrstna hrana!.

Nastanitev:
• le en študentski dom (600 evrov/mesec)- Ne hvala!

• študentska soba v stanovanju, ponudba je večje kot 
povpraševanje, cena najema: 150-300evrov. Stroški 
večinoma niso vključeni (voda, elektrika, ogrevanje, 
internet).  *Dodaten strošek: mobitelna telefonija- visok v 
Španiji!



Universidad de la Coruña,
Facultad de Derecho
 www.dereito.udc.es

 Jezik: izključno španski- solo español, porfavor!

 Predmetnik- lani so uvedli Bolonjski sistem.
 V starem sistemu imajo izključno enoletne predmete (kaj to 

pomeni, če smo na Erasmusu le pol leta?).

 Bolonjski sistem- tudi polletne.

 ECTS - za polletne.........5/6 ECTS, odvisno od predmeta.

-za celoletne.........10/12 ECTS, odvisno od predmeta.   

 Vsakemu Erasmus študentu se dodeli en koordinator (to je 
eden izmed profesorjev) in seveda domači študent, ki je 
lahko v veliko pomoč. 

http://www.dereito.udc.es/


 Fakulteta ponuja dva dodatna predmeta, ki ju vzame 
veliko Erasmus študentov, za ostale domače študente 
sta plačljiva:

 Derecho de la Unión Europea,

 Derecho Comunitario del mar.

 Izpiti potekajo pisno/ustno, odvisno od dogovora s 
profesorjem. Lahko tudi v obliki večkratnih 
seminarskih nalog s predstavitvami.

 Kakšne izpite je pametno izbrati glede na vsebino in 
tuj jezik?



 Vse fakultete so v kampusu (Campus Elviña) izven mesta. 
Obstaja poseben avtobus: Universitario. Vsaka vožnja- 0.86 evra.

 Učenje tujega jezika:
 BREZPLAČNO: 30 urni tečaj španskega jezika in tečaj galicijščine!

 Univerza organizira športne dejavnosti, nekatere so brezplačne 
(odbojka, košarka,...), druge pa po ugodnih cenah. Izbira je 
velika.

 AEGEE La Coruña organizira enodnevne ali večdnevne izlete.



 Prehranjevanje:

 študentska menza- celotno kosilo 5-6 evrov,

 tapas bari- cenovno bolj ugodno,

 najbolj ugodno- kuhanje doma. 

 Študentska izkaznica.

 Knjižnice- raj za študente prava, med izpitnim 
obdobjem odprte celo noč. 




