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MESTO 
 Glavno mesto Andaluzije 

 Približno 1.000.000 prebivalcev 

 Ugodne temperature skozi vso leto 

 Študentsko mesto 

 



PREVOZ 

 Direktni leti iz Bologne ali Milana z letalsko družbo Ryanair (od 

20€ naprej), prestopni leti tudi iz Benetk 

 

 Po Sevilli je mogoč prevoz z tramvajem (1,40€), metrojem (1,20€), 

avtobusom (1,40€) in najbolj priporočljiv prevoz s kolesom Sevici 

(33€ letna uporaba), mogoč nakup kartice za cenejši mestni prevoz 

 

 Po Španiji je priporočljivo potovati z www.blablacar.com ali 

www.amovens.es  
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FAKULTETA 

 Pravna fakulteta je oddaljena od centra mesta 15 minut hoje 

 Nahaja se na Campusu Ramon y Cajal 

 Komunikacija z referatom poteka zgolj v španščini 

 Predavanja ravno tako potekajo v španščini skupaj s španskimi 

študenti, približno 30 študentov 

 Znotraj fakultete se nahaja tudi knjižnica, kopirnica ter menza 

 www.derecho.us.es  
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ŠTUDIJ 

 Priporočljivo znanje španščine (vsaj nivo B1) 

 Študentje na izmenjavi si lahko izberejo le obvezne predmete, 

lahko si izberejo tudi predmete iz drugih področij (kriminologija, 

administracija, finance, ekonomija…) 

 Večina predmetov obsega 6 ETCS 

 Večina profesorjev ne govori angleško, komunikacija poteka v 

španščini 

 Predavanja potekajo s španskimi študenti v španščini 

 Izpiti so pisni in ustni, potekajo večinoma v januarju/juniju 

 Možen je dogovor o predčasnem opravljanju izpita 



NAMESTITEV 

 Ni študentskih domov, samo privatne namestitve 

 Najemnina sobe v stanovanju se giblje med 200 in 450€, stroški 

elektrike navadno niso vključeni v ceno, elektrika je pozimi dražja 

kot pri nas 

 Priporočljivo poiskati stanovanje kakšna dva meseca pred 

odhodom, lahko tudi pred začetkom študija če si želite stanovanja 

prej v živo ogledati 

 Spletne strani za iskanje namestitve: easypiso, minanuncios, 

pisocompartido, viverasmus 

 



ŠPANŠČINA 

 Organiziran je brezplačni tečaj španščine, ki poteka med letom 2x 

na teden po dve šolski uri 

 Izbira med nivoji od A1 do C2 

 Obsega 4,5 ECTS (ki pa se ne prizna kot pridobljena obveznost na 

LA!)  

 Na koncu je pisni in ustni izpit 



PREHRANA 

 Hrana v trgovini stane približno enako kot pri nas (Lidl, Aldi, 

Dia…) 

 V restavracijah so na voljo tapasi, ki stanejo od 1,5€ do 5€, zelo 

značilno za Španijo 

 Pivo že od 0,90€ naprej  

 Na Pravni fakulteti je menza, kjer stane kosilo 4€ 

 



IZLETI IN ZABAVA 

 Predavanja navadno potekajo od ponedeljka do četrtka, kar pomeni 

podaljšan vikend in čas za zabavo 

 ESN, Eramus club Sevilla, We love Spain 

 Sevilla je dobra izhodiščna točka za izlete po Andaluziji (Cordoba, 

Granada, Ronda, Malaga, Cadiz…) 

 Zelo razgibano nočno življenje, na voljo veliko klubov in barov 

 



STROŠKI 

 Erasmus štipendija znaša 350€ + 80€ javni sklad RS (ta znesek ni 

zagotovljen) 

 Najemnine med 200€ ter 400€ (brez stroškov elektrike) + 100€ za 

hrano + potovanja + ostali stroški (telefon, zabava…) 100€ 



DOBRO JE VEDETI 

 Španci niso najbolj organizirani ljudje, vse administrativne zadeve 

potekajo zelo počasi 

 Vsak dan je večina trgovin zaprta v času sieste 

 Telefonija: pre-paid paketi (Orange, Yoygo, Vodafone…) 

 Na Pravni fakulteti ni tutorjev za tuje študente, zato se moraš sam 

dobro znajti  

 Zimskih oblačil praktično ne potrebujete (zelo topla jesen in vroča 

pomlad)  

 

 



 

SEVILLA JE PRELEPO 
MESTO, VSEKAKOR JE 
TO IZKUŠNJA, KI JE NE 
BI NIKOLI ZAMENJALE! 

 
Za kakršnokoli vprašanje smo 

na voljo na elektronski 

pošti/FB  


