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PROGRAM

• 1. SEMESTER = pribl. od 18.9. do božičnih 
praznikov; 2. SEMESTER = pribl. od 1.3. do 
konca maja

• Izpitno obdobje = januar & februar; junij & julij 
(+pol septembra)

• Šolski koledar objavljen na spletni strani

• Za vse info. se obrnite na gospo Cristino
Panerai ( didattica@giuris.unifi.it )

mailto:didattica@giuris.unifi.it


ITALIJANŠČINA

• Za prijavo se od šolskega leta 2012/2013 dalje 
zahteva VSAJ B1 stopnja znanja italijanskega 
jezika (zaradi premnogih težav s tujimi 
študenti, ki pri pouku niso mogli slediti)

• Zadostuje tudi opravljena matura iz 
italijanskega jezika na osnovni stopnji – kopija 
maturitetnega spričevala ali pisno potrdilo s 
strani naše mednarodne pisarne (obrnite se 
na Darjo Rabzelj)



PREDAVANJA

• Predavanja potekajo v italijanskem jeziku (z 
izjemo določenih predmetov, ki so izvedena v 
angleškem jeziku – ti so približno trije v 
semestru)

• Predavanja so OBVEZNA, pri predavanjih 
običajno kroži list, na katerega se podpisuješ –
prisotnost je pomembna pri izpitu!, saj se izpit 
razlikuje za študente, ki so predavanja 
obiskovali in za tiste, ki jih niso



PREDMETNIK

• Svetujem, da si izberete samo IZBIRNE PREDMETE 
(“INSEGNAMENTI FACOLTATIVI”), saj so obvezni 
predmeti zelo zahtevni in obsežni -
http://www.giuris.unifi.it/vp-543-gli-insegnamenti-e-i-crediti-formativi.html

• Izberite si tudi predmet “Introduction to Italian
Legal Culture”, ki poteka v angleškem jeziku, je 
namenjen izključno tujim študentom in ni 
zahteven – v predmetniku ga ni, je pa poziv za 
prijave na predmet običajno podan na spletni 
oglasni deski v roku enega meseca od pričetka 
semestra



IZPITI

• Izpiti potekajo v italijanskem jeziku, izjemoma se lahko 
po dogovoru ustni izpit opravi v angleškem jeziku (tudi, 
če so predavanja potekala v italijanščini) ampak to 
odsvetujem; oz. v angleškem jeziku (če so predavanja 
potekala v angleščini)

• Literatura je velikokrat dostopna na spletni strani 
fakultete, so pa italijanski študenti zelo prijazni in radi 
odstopijo zapiske, samo vprašati jih je potrebno

• Izpitni roki (apello) so znani že v oktobru mesecu (za 
prvi semester) in v marcu mesecu (za drugi semester) –
izpit lahko opravljaš TRIKRAT



IZPITI

• Na izpit se prijaviš preko spletne strani fakultete 
(natančneje vam obrazložijo)

• Izpiti niso težki, je pa vsekakor potrebno vložiti nekaj 
učenja – po izkušnji lahko trdim, da so izpiti veliko lažji 
kot na naši Pravni Fakulteti

• Izpitne ocene se gibajo med 18 in 30 (30 cum laude)  -
večinoma Erasmus študenti dobivajo ocene med 20 in 
25 (6 do 8 po našem sistemu), je pa možno dobiti zelo 
lepo oceno (tudi 30), če se le malo več potrudiš (večina 
študentov namreč prihaja nepripravljenih na izpit) oz. 
če znaš dobro italijansko



NASTANITEV

• Možnost bivanja v “rezidencah”, torej študentskih domovih, 
ki pa so nekoliko oddaljeni od samega centra in le malo 
cenejši kot privatna stanovanja v centru mesta

• 10 minut hoje stran od pravne fakultete se nahaja 
Evergreen Residence (http://www.evergreenimmobiliare.it/site/home.asp) , 
kjer sem tudi sama bivala, cena je pribl. 300€ na mesec (+ 
20€ stroškov) za dvoposteljno sobo, plačati je potrebno 
pred prihodom, za celotno obdobje nastanitve (lahko po 
dogovoru plačilo po obrokih)

• Svetujem nastanitev v centru mesta, v privatnih 
stanovanjih, kjer se cena giba med pribl. 300€ (za 
dvoposteljno sobo) in 450€ (za enoposteljno sobo) – je pa v 
tem primeru daljša pot do predavanj, saj se fakulteta 
nahaja izven centra (pribl. 30 min vožnje z avtobusom)



PREHRANA

• V Italiji študentskih bonov ne poznajo, imajo pa nekaj 
menz, kjer se lahko naješ za cel dan

• Za dostop do menze potrebuješ “Tessera della mensa” 
(Kartica za menzo), ki se naredi na Via Morgagni 14

• V menzah obrok stane 3,5€ - prva jed (primo piatto) + 
druga jed (secondo piatto) + sadje + jogurt/puding + 
solata + neomejena pijača

• Menze so običajno odprte vsak dan od 12:00 do 14:30 
(za kosilo) in od 19:00 do 21:00 (za večerjo)

• Hrana v večjih trgovinah izven strogega centra (COOP, 
ESSELUNGA) je bolj poceni, kot v Sloveniji; v strogem 
centru (SPAR in podobni) pa precej dražja



PREVOZ
• Priporočam BIKE-MAŠINO  Kolo se kupi v centru mesta v 

dveh ali treh takih “shopih”, na informacijski točki vam 
lahko svetujejo, kje so taki “shopi”; OBVEZNO kupi tudi zelo 
zelo močno ključavnico za kolo in vedno parkiraj kolo tam, 
kjer je parkiranih veliko koles (po tej taktiki meni kolesa niso 
ukradli, večini znancev pa ja)

• V nasprotnem primeru se lahko naredi “abonamento” 
(mesečna vozovnica) za avtobus – najprej je potrebno za 9€
pridobiti kartico (na Stazione Santa Maria Novella), nato se 
za vsak mesec vozovnico za 23€ kupi v vsakem “tabacchinu” 
(trafiki)

• Ena vožnja z avtobusom (brez mesečne vozovnice) stane 
1,20€ in velja 90min (s prestopanjem)

• Za tramvaj je potrebno kupiti posebno karto na posebnem 
avtomatu na tramvaj postaji



MESEČNI STROŠKI

• Firence so zelo turistično mesto in temu primerni 
so tudi stroški bivanja

• Sama sem (vključno z najemnino) porabila okoli 
700€ mesečno

• Večerje in kosila v raznih picerijah (pribl. 10€-15€
na osebo), pijače v barih/restavracijah/diskotekah 
so zelo drage (Coca-Cola 3€, Pivo 6€, kozarec vina 
5€), 3-5 nočnih izhodov (vstopnina v diskoteko 
pribl. 5€ oz. 10€-15€ z eno pijačo po izbiri; 
garderoba 3€-5€), taksi (ZELO ZELO DRAG, 
štartnina 6€-7€!!, NE priporočam)



POTOVANJA

• Wine tasting v Chianti-ju (pokrajina znana po 
odličnem vinu, kot slovenski Kras)

• Potovanja z vlakom v ostala mesta Toskane 
(Siena, Pisa, …) in Ligurie (Cinque Terre)

• 1 uro vožnje z avtobusom Iz Firenc se nahaja 
Letališče Galileo Galilei (Pisa), od koder leti 
Ryanair v največ evropskih destinacij (izbira je 
zelo pestra) in cene so vedno zelo ugodne



DRUŽENJE

• Italijani živijo po dveh načelih “La dolce vita” (življenje 
je sladko) in “Dolce far niente” (sladko/lepo je početi 
nič); zelo enostavno se tujec na ta ritem prilagodi 
stvari potekajo počasi, za večerjo, pijačo si ljudje 
vzamejo veliko časa

• Firence ponujajo pestro izbiro nočnega življenja (rock 
bari, diskoteke,...) in veliko število restavracij z odlično 
hrano, veliko je tudi barov, kjer nudijo “aperitivo” 
(običajno 5€-12€ na osebo, pri čemer dobiš pijačo in 
neomejeno količino hrane, ki si jo sam postrežeš)



DRUŽENJE

• Priporočam tudi nekatere organizacije, kot so 
CITTADINI DEL MONDO
(http://www.cittadinidelmondo.net/) , ki vsak teden 
organizirajo druženje za vse tuje 
študente/mlade delavce ob aperitivu, 
organizirajo tudi razne izlete in dejavnosti; ESN
FLORENTIA; FACE ORGANISATION (organizirajo 
karaoke večere, tradicionalne večere ipd. za 
Erasmus študente)



ZAKAJ V ITALIJO?

• Italija je čudovita dežela, ljudje so prijazni (sicer 
precej glasni), veliko je mest, ki so zgodovinsko 
pomembna, hrana je odlična

• Zelo enostavno se oseba navadi na ležerni način 
življenja, na zamujanje, na uživanje v malenkostih 
– življenje v Italiji NI stresno

• Italija je destinacija, ki privlači veliko študentov iz 
celotnega sveta – predvsem v Firenzah je veliko 
Američanov, Brazilcev, Nizozemcev, Nemcev, 
Mehičanov ipd.

• V Firenzah se vsakdo lahko počuti kot doma!



“I MIGLIORI GIORNI DELLA MIA VITA”
(“NAJBOLJŠI DNEVI MOJEGA ŽIVLJENJA”)





• Za dodatne informacije sem na voljo na 
elektronskem naslovu anavran@gmail.com

mailto:anavran@gmail.com

