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Predmetnik 

 
 erasmus študentje lahko izbirajo med predmete 

na 1. Stopnji bolonjskega študija in tudi M1 (če so 
v Ljubljani vpisani v 4. Letnik, drugače samo 1. 
stopnja) 

 Predmeti so ovrednoteni s 5, 4, 3 in 2 ECTS 
(predmeti, ki so v nancy obvezni so ovrednoteni z 
več točkami kot tisti, ki so izbirni) 

 Možno izbrati predmet z vajami (kar pomeni 
VELIKO dodatnega tedenskega dela) – predmet z 
vajami je ovrednoten z več ECTS 

 Na semester znaša 5 – 6 izpitov 

 Vsa predavanja so v francoskem jeziku z ostalimi 
študenti 

 





Izpiti 

 Izpiti se opravljajo samo ustno!(prednost) – 
sistem, da izvlečeš listek z vprašanjem, imaš 10 
min časa da se pripraviš in nato to predstaviš 
profesorju. Profesor postavi še eno ali dve kratki 
vprašanji 

 Dovoljena uporaba dvojezičnega slovarja 

 Zahteva se stopnja B2, ampak profesorji razumejo, 
da to ni naš materni jezik in ni velikega poudarka 
na jeziku (slovnična pravilnost npr.) 

 Izpitno obdobje je drugi teden v decembru (kar 
pogosto, da imaš en izpit dopoldne in drugega 
popoldne) 

 





Tečaj francoščine 

 Obstaja fakultativni tečaj francoščine 

 Mislim, da prinese tudi ECTS (sama se ga 

nisem udeležila, ker sem v Nancy prišla 

šele na začetku oktobra in je bilo 

prepozno, da bi se lahko vpisala) 

 Na faculte de lettres (filozofska) se izvaja 

tudi tečaj francoščine, ki je brezplačen 

 





Namestitev 
 Študentski domovi CROUS 

 Možnost sobe ( 9m2) ali studia (okoli 20 m2), ki ima lastno »kuhinjo« in wc 
s kopalnico (kuhinja običajno pri njih pomeni umivalnik z dvema ploščama 
za kuhat) 

 Nastanitev v lastni režiji: ker sem govorila z erasmovci iz prejšnjih let, ki 
niso bili preveč navdušeni nad študentskimi domovi v nancyju, sem se 
odločila, da ne oddam prošnje za študentski dom 

 Hotela sem najet garsonjero in vsakič znova naletela na težavo, ker nisem 
imela francoskega garanta! V 90 % primerov ne zadostuje, da starši 
garantirajo zate ali da želiš plačati vnaprej 

 Obstaja veliko nepremičninskih agencij, najbolj učinkovito pa je, da se 
sprehajaš po mestu in iščeš plakate, kjer je napisana telefonska številka in 
ime agencije (zelo veliko oglasov!) 

 Zelo pogosto oddajajo tudi neopremljena stanovanja 

 Ko pa že dobiš stanovanje, se soočaš s 1001 problemom! Običajno je tako, 
da ima stanovanje priključeno samo vodo, vse ostalo (plin, elektriko, 
internet) mora najemnik urediti sam. Moram poudarit, da v Franciji nič ni 
hitro, tako da sem na plin in elektriko morala čakati 1 teden!! 

 





Stroški 

 Najemnina: okoli 400 eur za 1-sobno 

stanovanje 

 Elektrika cca. 25 eur, plin 30-40 eur, 

internet cca. 30 eur 

 Položnice ne prihajajo vsak mesec! Enkrat 

jo dobiš za pol meseca, drugič za mesec in 

pol skupaj 

 CAF povrne določen delež najemnine 

(okoli 30-40%) 

 





Prehrana 

 Študentska menza, ki se niti pod razno ne 

more primerjati z našo v Ljubljani (3 eur) 

 Ni bonov 

 Običajno si študentje kuhajo sami 

 Kosilo menu v restavraciji okoli 15 eur 

 Pivo: 5 eur in več, kuhano vino: 3,5 eur, 

esspreso: 1,6-1,8 eur, kava z mlekom: 4 

eur 

 





Ob študijske dejavnosti 

 Zelo močno študentsko društvo esn 
nancy 

 Skoraj vsak dan v tednu je organizirano 
nekaj ( od družabnih večerov, plesa, 
ekskurzij…) 

 Športne aktivnosti: članarina znaša 20 eur 
za celo leto, možnost uporabe bazena, 
aerobika, borilne veščine… 

 Blizu Pariza, kjer je veliko nizkocenovnih 
letov 

 





Za konec 

 Izmenjavo močno priporočam!!! Super 
izkušnja!!! 

 Dejstvo je, da je na začetku hudo (novo 
okolje, jezik, nikogar ne poznaš), ampak se 
stvari kmalu obrnejo na boljše! (sama sem 
recimo, po 2 tednih na vsak način hotela 
domov, poznam pa tudi primere, ko jim sploh 
ni bilo hudo,odvisno od posameznika) 

 Predavanja se začnejo 1. Teden v septembru 

 Kar pomembna informacija: vreme je še 
slabše kot v Ljubljani veliko dežuje, piha… 

 Ni važno kam, samo da se gre na erasmus!  

 



Povezave 

 Mirabellix EsnNancy (fb) 

 Esn Nancy(fb) – večinoma vse je 

objavljeno na fb 

 http://esnnancy.fr/ 

 Moj mail: spelapersl@gmail.com 

 

http://esnnancy.fr/

