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PRAVNA FAKULTETA

 Je razdeljena na 5 ločenih zgradb. Večina se jih 
nahaja v centralnem kampusu Varšavske 
Univerze. Ostale se nahajajo pri centralni 
knjiţnici, ki je oddaljena 5 minut hoda.

 Bogat izbor predmetov in kvalitetna izvedba le-
teh.

 Predavanja so po večini obvezna, vendar je to 
odvisno tudi od predmeta. 

 Predmeti se izvajajo v angleškem jeziku in so 
večinoma ovrednoteni z 4 ECTS.



 Preizkus znanja je odvisen od predmeta in se 

pojavlja v obliki: seminarskih nalog, esejev, 

izpitov.

 Univerza ponuja učenje nacionalnega jezika kot 

intenzivni tečaj 2 tedna pred pričetkom semestra.

 Učenje nacionalnega, kot tudi moţnost učenja 

drugih jezikov se izvaja tudi med semestrom.



CENE

 Bivanje:

 Dom:

 Dvoposteljna soba: 470 pln (kar je pribliţno 118€)

 Enoposteljna soba: 570 pln (kar je pribliţno 143€) 

 Stanovanje:

 Od 200€ naprej



 Hrana:

 V trgovini so cene pribliţno 20% niţje kot v Sloveniji.

 Študentska menza od 3€ naprej.

 Restavracije od 5 € naprej.

 Pijača:

 Pivo: od 0,50 € v trgovini in od 1,25 do 2€ v baru.

 Javni prevoz:

 30 € za 3 mesece

 Vadba:

 od 40€ na mesec



OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI

 Erasmus študentska organizacija ponuja veliko 
druţabnih dogodkov. Od raznoraznih ogledov, 
potovanj ter organiziranih zabav.

 Varšava je glavno mesto in je seveda zelo veliko 
stvari, ki si jih lahko ogledate kot turist.

 V mestu je veliko klubov ter barov, zato je tudi nočno 
ţivljenje pestro.

 Imajo zalo dober javni prevoz, zato je gibanje po 
mestu zelo enostavno. Javni prevoz je organiziran 
tudi ponoči v obliki nočnih avtobusov.



TURISTIČNE ZNAMENITOSTI

 BUW (Univerzitetna Knjiţnica) 

 Staro Mesto 

 Palača Kulture in Znanosti 

 Park Łazienki

 Arkadia (Eno izmed največjih nakupovalnih 

središč v srednji Evropi)

 Wilanów

 Muzej Varšavske Vstaje

 Ţivalski vrt

 Multimedia Fountain Park

 Narodni Muzej




