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 - predavanja potekajo v nemškem ali 
angleškem jeziku. Izbira predmetov je 
prepuščena študentom. 

 - možnost izbrive več kot 200 predmetov. 

 - številko slušateljev je odvisno od predmeta, 
vendar zelo redko preseže 30 študentov. 

 - nekateri predmeti so prilagojeni študentom 
na izmenjavi; poudarek na osebnem pristopu. 

 - načeloma obstaja možnost izbire predmeta v 
slovenščini. 



 - izpiti so ali ustni ali pisni. Pri opisu predmeta 
je tudi način ocenjevanja. Za Erasmus študente 
so izpiti večinoma ustni, včasih tudi skupinski, 
kjer profesor sprašuje skupino večih študentov. 

 - pri nekaterih ustnih izpitih je dovoljeno imeti 
s sabo vso literaturo. 

 - predavanja niso obvezna, vendar se zaradi 
majhnih skupin in osebnega pristopa 
profesorjev udeležba obrestuje. 



 - tudi pri rednih predmetih (za domače študente) profesorji 
prilagodijo zahtevnost za Erasmusovce. 

 - profesorji imajo zelo oseben pristop, s poudarkom na 
sodelovanju študentov, še posebaj pri predmetih z manj slušatelji. 

 - obseg literature je odvisen od predmeta. Za študente na 
izmenjavi je literatura ponavadi omejena na mednarodni vidik 
predmeta. 

 - profesorji so izjemno prijazni in si vzamejo čas v primeru 
nerazumevanja študijske snovi. 

 - osebje fakultete je prijazno in pomaga pri vseh vprašanjih v zvezi 
z nastanitvijo, izbiro predmetov itd. 

 - septembra je za pravnike organiziran pogovor s profesorjem, ki 
vam pomaga pri izbiri predmetov. 



 - v septembru sta organizirana dva ‘Welcome 
week-a’, ki sta obvezna in trajata tri dni. V tem 
času se študent vpiše na fakulteto, opravi 
voden ogled po fakulteti in se seznani s 
predmetnikom. 

 - KFU Gradec ima možnost dodelitve 
‘buddyja’, ki vam pomaga pri Welcome weeku 
in je vedno dostopen za morebitna vprašanja.  

 - Buddy je prav tako študent in je priporočljivo, 
da se prijavite zanj. 



 - tečaj nemščine v septembru vam prinaša 6 
ECTS in ga toplo priporočam. Traja 3 tedne, s 
predavanji štirikrat na teden od 9h do 12h ali 
1h. Tečaj stane približno 160 EUR. 

 - semestrski tečaj nemščine prinaša 3 ECTS. 
Predavanja so dvakrat tedensko, ponavadi v 
popoldanskih urah. Priporočam samo tistim, ki 
ne govorijo tekoče nemško. 



 - Gradec slovi kot univerzitetno mesto, saj ima kar tri univerze s 
40.000 študenti. 

 - v mestu je 5 večjih študentskih domov, ki se med seboj močno 
razlikujejo. Cene za enoposteljno sobo se gibljejo od 268 EUR 
naprej. V vseh študentskih domovih je ‘party room’. Nekateri pa 
celo ponujajo savno in fitnes. 

 - KFU tudi ponuja najem sobe preko podjetja ÖAD, ki poišče sobo 
namesto vas. Računajo 18 EUR, vendar se zaradi velike 
zasedenosti ta možnost priporoča vsem tujim študentom. 

 - zelo dobro je organiziran javni prevoz. Cena mesečne vozovnice 
je 33 EUR in se jo splača kupiti. 

 - v univerzitetni četrti je veliko študentom namenjenih restavracij, 
kjer stane kosilo od 5-8 EUR. 

 - življenje v Gradcu ni dosti dražje kot pri nas, nekateri izdelki v 
trgovinah so tudi do 20% cenejši kot v Sloveniji. 



ZNAMENITOSTI 

-  V samem Gradcu in okolici so številne kulturne znamenitosti (Grad Riegersburg 
na sliki). Vse so tudi dostopne z javnimi prevoznimi sredstvi po zmerni ceni: 

- Thal, rojstno mesto Arnolda Schwarzeneggerja  
- Grad Seggau 
- Čokoladnica Zotter 
- Zgodovinsko mesto Hallstadt 
- Štajerska vinska cesta 
- Grad Eggenberg v Gradcu 
- Graško staro mestno jedro  
- Pivovarna Puntigamer 



KULTURA 

- Gradec je bil leta 2003 Evropska prestolnica kulture. V ta namen je bilo 
zgrajenih mnogo objektov, ki danes ponujajo različne predstave in kulturne 
dogodke. 
-  na sliki otok na Muri 



 - v univerzitetni četrti je na eni sami ulici kar sedem 
klubov in pubov, namenjenih študentom. Prevoz 
domov je možen z nočnimi avtobusnimi linijami in 
taksiji, ki v vrsti čakajo pred klubi. 

 - v samem mestnem jedru je veliko lokalov, med 
katerimi izstopa Office pub, ki je namenjan študentom. 
Vsako drugo sredo je v njem organiziran Erasmus 
večer, po katerem se ponavadi odide v univerzitetno 
četrt. 

 - klubi so v povprečju dosti cenejši kot v Sloveniji. 
Študentske zabave so veliko bolj pristne, saj so ljudje 
bolj odprti kot pri nas. 



 - v Gradcu študira vsaj 100 Slovencev, ki imajo 
organiziranja srečanja in prevoze v in iz 
Gradca. (če pojdeš v Gradec, me kontaktiraj za linke do vsega) 

 - Poleg njih študira v Gradcu tudi veliko 
koroških Slovencev, ki imajo svoj klub. 
Kulturne in zabavne prireditve so na sporedu 
vsak četrtek (poker turnir, turnir v namiznem 
nogometu). 



 - v kolikor resno razmišljaš oziroma greš na 
izmenjavo v Gradec, me lahko kontaktiraš na: 

 - Facebook: Jaka Lavrič 

 - telefon: 041 602 922 

 - e-mail: jaka.lavric@hotmail.com 


