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Študij 
• Predavanja potekajo od sredine oktobra do začetka februarja 

ter od začetka aprila do sredine julija, pravni izpiti so ustni in 
so v zadnjem tednu predavanj oz. po dogovoru s profesorji 

• Pred začetkom študija možen obisk tečaja za osvežitev 
nemščine (Aufrischungskurs) 

• Predavanja so po večini v nemščini, izbira se lahko med vsemi 
predavanji, ki so ponujena v semestru (okvirno:  
http://www.jura.uni-
augsburg.de/lehre/jura_klassisch/20131001_stundenplaene/
20130624_studienprogrammjura.pdf ) 

• Število ECTS za posamezen pravni predmet = št. ur predavanj 
tedensko x 2 

• Velika izbira tečajev nemščine na vseh nivojih ter tečajev 
ostalih jezikov (za opravljene tečaje se dobi ECTS točke, ni jih 
treba plačati, vendar se je potrebno prijaviti pravočasno) 

• Izpiti za Erasmus študente so ustni, profesorji razumejo, da 
nemščina ni naš materni jezik 
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Namestitev in prehrana 
• Namestitev je možna v študentskih domovih (pri prijavi lahko 

oddate željo, v katerem domu bi želeli bivati; Erasmus 
študentom je ponavadi ugodeno, če je prijava pravočasna - 
http://www.aaa.uni-augsburg.de/incoming/leben/Wohnen/ ) 
– cene domov se gibljejo od 170 EUR do 350 EUR – praktično 
v vseh domovih so posamezne sobe s kopalnico in majhno 
kuhinjo) 

• Možno je iskati tudi privatne sobe, cene katerih se gibljejo od 
200 do 500 EUR 

• Mogoče moj nasvet: študentski dom Univiertel (univerza je 
zraven, povezave do mesta so dobre – tudi ponoči) 

• Prehrana možna v menzi univerze – ponudba od bavarske do 
azijske hrane ipd. (cene za študente od 2 – 4 EUR/obrok) 
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Okvirni mesečni stroški 
• Cena nastanitve (170 – 500 EUR) 

• Prehrana (150 – 250 EUR ) – cene hrane in pijače v trgovinah 
so približino enake, pogosto še cenejše, v restavracijah in 
barih pa so cene višje 

• Cena mestnega prevoza (vsak semester pri vpisu je potrebno 
plačati približno 100 EUR, del gre za semestrsko vozovnico, del 
pa za študentsko organizacijo) 

• Ostalo: vstopnine za žure, kino, izleti, Oktoberfest ipd. 

• Okvirna mesečna poraba tako znese od 500 do 700 EUR 



Obštudijske dejavnosti 
• Organiziranih je veliko izletov za tuje študente (pogosto zelo poceni) 

• Možnost potovanja po bavarski v skupini z vlakom s poceni karto 
(Bayern Ticket) 

• Veliko organiziranih dogodkov s strani urada za tuje študente 
(Akademisches Auslandsamt) 

• Izlet za tuje študente prava organizira tudi pravna fakulteta (s 
pravno tematiko – v zimskem semestru 2012/13 npr. obisk sodišča, 
kjer so bili Nürnberški procesi ter obisk dokumentacijskega centra o 
zgodovini dnevov nacistične stranke v Nürnbergu) 

• Univerza ima veliko ponudbe različnih športnih dejavnosti 

• Možnost številnih žurov v študentskih domovih, v mestu ter tudi v 
bližnjem Münchnu (poceni prevoz za več oseb z Bayern Nacht 
Ticket) 



Splošno 
• Za tuje študente je dobro poskrbljeno, saj je Augsburg precej 

mednarodno mesto (približno 10 % je tujih študentov) 

• Univerza ima svoj kampus, kjer so nastanjene vse fakultete, 
tako da je veliko druženja tudi s študenti drugih smeri 

• Univerza je oddaljena 15 minut s tramvajem do mesta 

 
 



Dodatne informacije 
• http://www.aaa.uni-augsburg.de/en/incoming/ 

• Erasmus koordinator za študente prava: http://www.jura.uni-
augsburg.de/international/erasmus/ERASMUS_Buero/Erasmu
sfachbetreuer/ (sodeluje tudi s našo pravno fakulteto in je 
večkrat v Ljubljani) 

• za kakršnakoli dodatna vprašanja sem na voljo tudi po mailu: 
gregor.prijatelj@gmail.com 
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