




 Pestra izbira pravnih predmetov v 

nemščini 

 Možnost izbire predmetov v angleščini 

(cca. 4 na semester)  

 Predmeti večinoma vredni 4 ECTS 

 Predavanja zelo zanimiva, profesorji 

dostopni in pripravljeni pomagati 



 Izpiti se opravljajo na koncu semestra 

(februarja oz. julija) 

 Priporočam obiskovanje predavanj in 
zmerno učenje za zelo lepo oceno  



 Za namestitev je odlično poskrbljeno, 

izbirate lahko med 5imi štud.domovi 

 http://www.studentenwerk-

frankfurt.de/2011/  

 Večina Erasmus študentov se odloči za 

štud. dom August-Bebel-Straße, 
katerega priporočam tudi sama  
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 Najemnina: 160€ do 250€ (odvisno od 

velikosti sobe) 

 Sobe so enoposteljne 

 Apartmaji po 2, 3 ali 5 

 Na voljo so pralnice 

 Odlična lokacija (trgovina, tram čez cesto) 

 Super atmosfera 

 Veliko zelenih površin, možnost piknikov v 

poletnih mesecih 

 





 Cene v trgovini primerjlive z našimi 

 Nekateri študenti so tedensko po nakup 

hrane odhajali tudi na Poljsko (Slubice), 
kjer so cene še bolj prijazne študentom  

 Na voljo je tudi menza, cena obroka 

cca. 3€ 

 Odlične in poceni restavracije na 

Poljskem(Douane, Villa Casino) 





 160€ se plača na začetku semestra (s 

tem so pokriti vsi stroški prevoza po 

celotni regiji, kar je zelo ugodno, ker 

drugače stane le povratna vozovnica 

do Berlina 20€) 

 Najemnina 160€ - 250€ 

 Ostalo je vse odvisno od vaše 
(ne)zapravljive narave  

 Na splošno, mesto ni drago 



 Je pestro  tedensko organizirane žurke 
(Kamea, Bananas) 

 Karaoke night 

 Top clubi v Berlinu 

 Organizirani izleti v mesta v Nemčiji in 
drugod 

 V poletnih mesecih Helenee See  
(jezero v bližini) 

 Pikniki  

 







 Odlične in poceni letalske povezave iz 

Berlina (Copenhagen, Oslo, Barcelona, 

London... oz. kar vam srce poželi) 

 Pravtako dobre avtobusne povezave, 

potovanja z vlakom (Krakow) 

 





 Nepozabna izkušnja, ki jo mora izkusiti 

prav vsak. In zakaj? Spoznaš kup novih 

ljudi in z njimi novih kultur, skleneš nova 

prijateljstva, ustvariš nepozabne zgodbe, 

zrasteš v sebi, razširiš obzorja in 

dobesedno odpreš oči. 

 Za vsa vprašanja mi lahko pišete na 

naslov snoj.masa@yahoo.com 

 Srečno  
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