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Pravna fakulteta 
• Pravna fakulteta se nahaja v centru mesta (Akadimias 45), 2 minuti hoje stran 

stoji Univerza - „National and Kapodistrian University of Athens“ (Panepistimiou 
30); 

• v kolikor boste stanovali v bližini (Exarchia, Kolonaki) lahko na faks 
prepešačite, sicer pa je 5 minut hoje stran metro postaja Panepistimio (rdeča 
linija) in avtobusne ter trolejbus postaje; 

• predmetnik je pester, nekateri predmeti se predavajo samo v nemščini oz. 
francoščini, pravilo: v angleščini, število ur predavanj /teden x 2 = število 
ECTS; 

• študijsko gradivo predstavljajo ppt-i profesorjev ali članki, redko cele knjige 
(poteka e-mail izmenjava za izpit potrebne literature ), na predavanja je 

priporočjivo hoditi, če pripadate slušnemu učnemu stilu, želite biti na tekočem s 
snovjo ali pa zaradi preverjanja prisotnosti kot pogoju za pristop na izpit (samo 
nekateri predmeti); 

• izpiti so praviloma pisni („open book“ izpit), po dogovoru s profesorjem „take 
home“ ali ustni izpit; 

• v bližini fakultete je računalniška učilnica (pon-pet, 8-16), knjižnica in čitalnica; 

• letos je na fakulteti za grške študente potekal International law seminar (10 
predavanj, v angleščini), ki smo ga lahko obiskovali tudi Erasmus študentje 
(brez kreditnih točk, zato pa pridobitev uporabnega znanja in certifikata o 
udeležbi); 



Nastanitev 

• Na žalost v Atenah ni študentskih domov, zato si je potrebno 
nastanitev poiskati v zasebnih stanovanjih - vendar brez skrbi ESN 
Kapa ima seznam stanovanj in najemodajalcev, prav tako vam lahko 
stanovanje pomagajo najti Athensmusovci; 

• vsekakor priporočam, da se včlanite v facebook skupine Athens 
Erasmus, Accommodation group–Erasmus, ESN Kapa, Efi*s 
appartment in podobne skupine, kjer najemodajalci objavljajo svoje 
ponudbe in si tako že pred prihodom v Atene dogovorite sobo;  

• okvirni stroški za sobo v stanovanju z več študenti so 230 - 300 
EUR/mesec; če govorite ali poznate koga, ki govori grško lahko v 
grških oglasnikih najdete še kaj cenejšega!; 

• večina Erasmus študentov živi v Exarchii, znanem študentskem 
predelu, kjer je vedno razburljivo (v dobrem in slabem smislu), jaz 
sem živela v stanovanjskem bloku 6 metro postaj od centra, kjer 
ponoči ni bilo tako glasno kot je v Exarchii; 



Prehrana 
• Študentska menza se nahaja 5 minut hoje stran od 

fakultete, kjer nudijo 2 brezplačna obroka/dan (odprto 
pon-pet, 12-16 in 18-21; sob-ned, 13-20); 

• menza ne deli usode stavk fakultetnih uslužbencev ali 
splošne stavke, zaprta je samo v času božičnih in novoletnih 
praznikov; hrana je dobra (imeti topel obrok po „ulični“ 
hrani je blagoslov ); da boste lahko tam jedli se morate 
predhodno prijaviti na faksu in počakati na izdajo „meal 
card“ (to zna malce trajati...); 

• sicer pa je hrana v Atenah zelo draga – k sreči obstaja g. 
Lidl; v kolikor boste imeli v bližini kakšno manjšo pekarno 
bo sploh super, saj tam kilogram belega kruha stane 0,50 
EUR (peciva so kar dražja); t.i. λαїκή αγορά (ulična 
tržnica), ki je v vsakem predelu mesta na določen dan v 
tednu in kjer dobite sadje in zelenjavo po zelo ugodni ceni 
khm...npr. kilogram pomaranč stane okoli 0,30 EUR ; 
poleg tega pa se najdejo trgovinice, kjer je naravnost 
veselje nakupovati, punce pozor, v bližini Monastiraki-ja je 
veliko trgovinic s čevlji, kjer se najdejo balerinke za 5-7 EUR 
in salonarji za 14 EUR ); 

• zelo znane so taverne, kjer lahko uživate v neštetih grških 
specialitetah; med drugim vam verjetno ne uide poceni 
„ulični“ fast food – gyros, hot dog, ipd.; 

 



Moderna grščina 

• Jezik, pri katerem ne najdemo veliko podobnosti z drugimi 
jeziki (glede na moje trenutno znanje grščine imata s 
slovenščino skupno: adijo, št. ena, verando in čaj ) tako, da 

močno priporočam obiskovanje tečaja, saj se boste tako lažje 
asimilirali v okolje (mimogrede Grki občudujejo vsakega tujca, 
ki se trudi govoriti grško), poleg tega pa boste imeli 
edinstveno priložnost treniranja možganskih celic in za 
nagrado na koncu prejeli še 6 kreditnih točk za uspešno 
opravljen izpit; 

• naša univerza organizira tečaj dvakrat tedensko, 18-21 na 
Filozofski fakulteti v Zografou-ju, ki je od centra mesta 
oddaljen okoli 35 min z avtobusom; kljub temu se na tečaj 
splača hoditi, saj sta oba učitelja, Nikos in Stela, fenomenalna 
in je druženje z ostalimi Erasmusovci pri učenju „evropske 
kitajščine“ več kot samo poučno ; 

 



Transport 
• Sistem metroja je v Atenah zelo dobro organiziran (zelena 

linija vlaka, rdeča in modra linija metroja), saj so vsepovsod 
oznake kje ste in kako pridete so cilja (na postajah je na 
zaslonih sproti objavljen prihod naslednjega metroja/vlaka, 
čez dan povprečno vozijo na 5,6 minut), poleg tega vozijo še 
avtobusi, trolejbusi in tramvaji (njihovega voznega reda na 
internetu nisem zasledila, na postajah so sicer objavljeni, 
vendar večinoma zabrisani, prelepljeni ali prekriti z grafiti, na 
prevoz se čaka povprečno 15 minut); 

• mesečna študentska vozovnica za metro, vlak, avtobus, 
trolejbus in tramvaj je 23 EUR; 

• ponoči metro in vlak ne vozita, so pa zato toliko bolj dejavni 
taksiji in nekatere linije trolejbusa; 

• do letališča laho pridete s posebnim avtobusom (x95), ki 
odpelje iz Sintagme (5 EUR za vse) ali s posebnim metrojem 
(8 EUR, za študente 4 EUR) na modri liniji ali v skrajnem 
skrajnem primeru s taksijem (okoli 35 EUR); 

• noge ; 



Nočno življenje 

• Nočno življenje je pestro (največ lokalov/zvečer klubov se 
nahaja v Gazi-ju oz. lahko bi rekla najpogostejši destinaciji 
Erasmusovcev, nekaj jih je tudi v Kolonaki-ju, za 
„alternativce“ pa je tu Exarchia, ki je znana kot študentski 
predel mesta, kjer je veliko lokalov in trgovin z nizkimi 
cenami pijače); 

• večina klubov nima vstopnine, kar je več kot dobrodošlo, saj 
lahko „prosto po prešernu“ celo noč krožite naokoli in si 
najdete vaše najljubše mesto pod diskotetnimi lučmi ; 



Življenje v Atenah 
• Priporočam  t.i. „buddy-ja“, ki vam bo pomagal pri začetnem 

osvajanju mesta, prav tako ESN Kapa organizira t.i. „Orientation 
week“ in spoznavne večere, kjer se spozna največ ljudi, ljudi s 
katerimi boste najverjetneje preživeli Erasmus življenje (podobno 
Athensmus); 

• Atene kot skoraj 5 milijonsko mesto nudijo veliko – Akropola in 
Parthenon, starodavna agora, središče političnega in javnega 
življenja v Atenah (tu so bila tudi sodišča), hriba Likavitos in 
Philopappou, Monastiraki in nakupovalna ulica Ermou, Panatheanic 
stadion, kjer so se odvijale prve moderne olimpijske igre, veliko 
muzejev, galerij (za študente brezplačno) in gledališč, veliko 
lokalov, plaže ob obrobju mesta kot le nekatere znamenitosti...in 
zanimivost, ki sem jo opazila (še zdaj ne najdem razloga ): imajo 
nesorazmerno veliko število lekarn in frizerskih salonov tako, da 
bodite brez skrbi, da bi predolgo kašljali oz. naokrog hodili z 
razcepljenimi konicami; 

• predvsem na njihovo žalost je na ulicah veliko brezdomcev, 
odvisnežev od drog in priseljencev, ki so v upanju po boljšem 
življenju trčili na recesijo in se zdaj soočajo z revščino; pravzaprav 
niso nevarni, vsekakor pa previdnost ne bo odveč; 

• če boste stanovali v samem centru ali širši okolici boste zagotovo 
pogrešali zelenje, saj nimajo veliko dreves, parki pa ne dišijo ravno 
lepo, prav tako so nekatere ulice umazane – k sreči le redke 
(drugače je na obrobju mesta, kjer je bolj mirno in zeleno ); 

• in nikoli ni dolgčas (v dobrem in malo manj dobrem smislu );  
 

 



Stavke 

• Najbolj zoprne so stavke javnega transporta (največkrat stavkajo vozniki 
vlaka in metroja, k sreči takrat obratujejo avtobusi in trolejbusi), ki so 
napovedane nekaj dni/bolj podrobno dan prej (zelo uporabna stran 
http://livingingreece.gr/strikes/); 

• vse večje demonstracije se odvijajo na trgu Sintagma (nasproti 
parlamenta, brez granitnih kock) in v bližini Omonie (predel mesta blizu 
metro postaje Panepistimio in Exarchie, kjer se je nočnim sprehodom, še 
posebej, če se radi sprehajate sami, najbolje odpovedati), metro postaje 
Sintagma, Panepistimio in Omonia so takrat zaradi varnostnih razlogov 
zaprte tako, da lahko v center mesta pridete peš, z 
avtobusom/trolejbusom ali taksijem; 

• včasih je zaradi stavk fakultetnih uslužbencev fakulteta zaprta (ni 
predavanj), odpovedane ure se nadomestijo kasneje tako, da se začetno 
navdušenje, ki ga vzbudi informacija o odpovedi predavanj hitro poleže ; 

• sicer pa bi poudarila, da demonstracije običajno niso nevarne (sploh ne za 
mimoidočega); drži, da trenutne razmere v Grčiji niso niti najmanj rožnate 
- vlada precejšnja ekonomska kriza, splošno nezadovoljstvo Grkov se veča 
iz dneva v dan, vendar demonstracije niso tako ogrožujoče kot so 
prikazane v tujih medijih;  

http://livingingreece.gr/strikes/


Zakaj Atene? 
• Evropsko velemesto z vsemi plusi in minusi; 

• lepo in toplo vreme (pozimi so dnevne temperature okoli 10 
stopinj plusa!; pogosto te kar prepiha, zmoči redkeje, saj je 
sonce praviloma „na sporedu“ vsak dan; kljub temu decembra 
in januarja največji problem predstavlja (ne)ogrevanje v 
stanovanju – namreč, centralno ogrevanje je zelo drago tako, 
da za toplejše domovanje vsi uporabljajo klimatsko napravo ali 
topla oblačila, najbolje pa kar oboje skupaj); 

• drugačno okolje kot v Sloveniji (kultura, način življenja, ljudje 
nasploh); 

• ESN Kapa in Athensmus organizirata veliko zabav, izletov 
(Mikonos, Santorini, Solun, Volos in Meteora, Ioannina, Napflio, 
Agistri, Istanbul), ESN Kapa in ESN ostalih fakultet in univerz 
tudi srečanja s humanitarnim pridihom (zbiranje sredstev za 
socialno ogrožene družine, druženje z ljudmi s posebnimi 
potrebami, itd.); 

 



Informacije 

• Pomoč Erasmus koordinatorke na Pravni fakulteti, prof. 
Papadopoulou; 

• stran Univerze: http://en.uoa.gr/;  

• stran Pravne fakultete: http://www.law.uoa.gr/erasmus.html; 

• Facebook skupine za Erasmus študente v Atenah (vsako leto 
se ustvari nova skupina); 

• moj e-mail: maja.jagodic.maja@gmail.com; 

• študijska izmenjava Erasmus je vsekakor nepozabna izkušnja, 
ki presega sámo študiranje ali žuranje ;  

 

    χρóνια πολλá oz. na mnogo let!  
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