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SPLOŠNO 

• Manjša privatna fakulteta, 

• Ima 2 kampusa – Kampus Barcelona (kjer je tudi  

pravna fakulteta) in Kampus San Cugat (medicina), 

• Kampus Barcelona se nahaja malo ven iz centra 

mesta (še vedno je v 1. coni), 

• Javni prevoz do fakultete je dobro urejen – dostop 

možen z avtobusom, FGC ali z Bicing-om  (Barcelonska 

varianta ljubljanskega Bicikelj-a. Ta možnost pride v 

poštev samo, če se vam ljubi kolesariti v hrib) 

 



PREDMETNIK 
• Zimski semester 12.09. – 21.12.2012 (izpitno obdobje 7.1 – 18. 1.2013), 

letni semester 21.1. – 10.5.2013 (izpitno obdobje 21.5 – 5.6.2013), 

• http://www.uic.es/es/grado-derecho?fitxa_basica=5, 

• Možna je tudi izbira predmetov iz drugih fakultet v okviru univerze, 

• Predavanja so večinoma v španščini (nekaj jih je tudi v angleščini in 

katalonščini) in so OBVEZNA (preverjanje prisotnosti)!! 

• Predavanja potekajo v manjših skupinah (okrog 30 študentov) – profesorji 

te poznajo po imenu (vsaj v mojem primeru je bilo tako), 

• ECTS: večina predmetov je za 3 oziroma 6 ECTS, 

• Pri skoraj nobenem predmetu končni izpit ne pomeni 100% končne 

ocene – to pomeni, da je tekom semestra treba delati domače naloge 

(reševanje primerov, pisanje seminarskih nalog, prezentacije..) – z večino 

profesorjev se da zmeniti, da se te naloge napiše v angleščini. 
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TEČAJ ŠPANŠČINE 
• EILC tečaj – jaz se ga nisem udeležila, tako da težko govorim, kako je s tem, 

vendar pa mislim, da se je možno udeležiti samo tečaja katalonščine. Vendar 

pa nisem 100% prepričana, zato se pozanimajte še sami!!! 

• Univerza ponuja tečaje španščine in katalonščine (vse je plačljivo!), vendar je 

tečaj katalonščine občutno cenejši, ker je subvencioniran s strani Generalitat 

de Catalunya, 

• Sama sem se udeležila tečaja španščine Intermediate, ki je potekal tekom 

semestra (60 ur, 6 ECTS in 411 evrov) – sicer je res, da dobiš ECTS, vendar 

pa jaz osebno nisem bila zadovoljna s tečajem (sploh glede na ceno) in ga 

definitivno ne bi priporočala (če nimate krize s kreditnimi točkami), 

• Pred začetkom semestra (oz. mislim, da v septembru) je bila možnost 

intenzivnega tečaja španščine – 3 tedne, 60 ur, 411 evrov, in tudi nekaj ECTS, 

• Prijave so potekale on-line. Na internetu se najdejo tudi drugi (bolj podrobni 

in natančni) podatki glede tečaja, ki vas morebiti zanimajo, 

• Možnost lingvističnega tandema. 



POVEZAVA S SLOVENIJO 

Najboljša je kar z letalom, in sicer: 

• Ryanair: Benetke (Treviso) – BCN (El Prat) 

• Vueling: Benetke (Marco Polo) – BCN (El Prat) 

• Iberia: Benetke (Marco Polo) – BCN (El Prat) 

Sigurno obstaja še kakšna povezava (npr. z 

letališčem Barcelona Girona, ki pa je od 

Barcelone oddaljen približno 1h 30 min z 

avtobusom in stane okrog 15 evrov), samo najti 

jo je treba. 

 



STROŠKI 
• BIVANJE: velika večina živi v privatnih stanovanjih z drugimi študenti. Cene se 

gibljejo od 250 evrov navzgor. Od vas je odvisno, v kakšnem stanovanju/sobi ste 

pripravljeni živeti in na kateri lokaciji – nasvet iz lastnih izkušenj: glejte sobe okrog 

330 evrov (in višje) in OBVEZNO pojdite najprej pogledati stanovanje/sobo, 

preden se odločite za najem!!!, ker je realnost precej drugačna od slike na 

internetu Najboljše je, da v BCN pridete kak teden pred začetkom semestra, 

greste v hostel in si od tam najdete stanovanje. Vsi, ki so si stanovanje rezervirali 

kar od doma, preko interneta, brez predhodnega ogleda, so bili po prihodu v BCN 

razočarani in so si našli drugo stanovanje.  

Še par linkov, kjer se išče stanovanja: 

• http://www.idealista.com 

• http://www.loquo.com/es_es 

• http://www.bcn-housing-students.com/gb/index.php  

• http://www.melondistrict.com  

Imajo tudi nekaj študentskih domov – o njih ne vem veliko; nekateri so cenejši od 

privatnih stanovanj, nekateri pa imajo astronomske cene – za več info pa 

pogooglajte sami 
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STROŠKI 

• PREHRANA: cene hrane v trgovinah so primerljive z 

našimi, morda celo malo cenejše. Najcenejše je še vedno 

kuhanje doma, vendar pa je v BCN tudi veliko “all you can 

eat” restavracij, kjer se lahko za 10 - 15 evrov zelo naješ. 

Seveda pa so tudi dražje restavracije. 

•Na fakulteti je menza, kjer obrok stane okrog 8 evrov. 

• PREVOZ: V BCN je javni prevoz super! 3-mesečna 

karta za mlade (do 25 let) stane 102 evra in omogoča 

vožnjo z vsemi oblikami javnega prevoza (za ostale 

opcije si poglejte http://www.tmb.cat/ca/bitllets-i-tarifes), 

- Bicing Barcelona: https://www.bicing.cat. 
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OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI 
• Univerza ponuja možnost uporabe fitnesa (okrog 30 evrov 

za celo leto), pa tudi možnost udejstvovanja pri skupinskih 

športih. Sicer pa je v mestu tudi mnogo fitnes centrov z 

ugodnimi cenami (DiR – najbolj znana veriga fitnesov), 

• Potovanja v lastni režiji: iz Barcelone (letališče El Prat) je 

veliko ugodnih letalskih povezav v različna evropska mesta, 

• Sicer pa je Barcelona mesto, ki ponuja ogromno različnih 

stvari – tako, da se za vsakega nekaj najde (od kulturnih in 

“nočnih” dejavnosti do športnih dejavnosti – ljubitelji 

nogometa: obvezen ogled nogometne tekme na Camp Nou –

nepozabno doživetje)  



Za kakršna koli dodatna vprašanja, sem 

dosegljiva na menard.darja@yahoo.com 

SREČNO! 


