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Uneversidad Carlos III de Madrid

Univerza je sestavljena iz treh Kampusov: 

◦ Getafe (družboslovne fakultete – Pravo!)

◦ Leganes (naravoslovne fakultete)

◦ Colmenarejo

Pravna fakulteta stoji v kampusu Getafe. Getafe je malo mesto, ki

je od centra Madrida oddaljeno cca. 15 km. 



Pravna fakulteta, Getafe.



PREDMETI

◦ Na spletni strain UC3M si lahko ogledate celoten predmetnik: 

http://www.uc3m.es/ss/Satellite/Grado/es/Detalle/Estudio_C/1371212497298/

1371212987094/Grado_en_Derecho#programa

◦ Izberete si lahko vse predmete, paziti morate le, da se izvajajo v semestru, ko

boste prisotni. 

◦ Predmeti se izvajajo v španščini, nekateri tudi v angleškem jeziku. 

◦ Za delo pri vajah je skoraj obvezna uporaba prenosnika, saj se mora velikokrat

do koncu vaj izdelek poslati profesorju po elektronski pošti. 

◦ Prijava na predmete poteka preko spletnega portala (Aula Global), kjer boste
imeli tudi svoj profil. 

http://www.uc3m.es/ss/Satellite/Grado/es/Detalle/Estudio_C/1371212497298/1371212987094/Grado_en_Derecho#programa


Ocenjevanje in ECTS

◦ 60% ocene predstavljajo vaje, kjer se preverja prisotnost in je sodelovanje
ključnega pomena, 40% pa prinese končni izpit. 

◦ Izbirni predmeti imajo po 3 ECTS, redni pa 5 ali 6. 

◦ Pri večini se lahko dogovoriš da končni izpit opraviš ustno (kar ni nujno lažje, glede
na to, da so predmeti v Španščini).

◦ Redna sprotna preverjanja zananja v obliki kolokvijev, ki so del ocene ali pa z njimi
lahko celo opraviš izpit. 

◦ Predavanja in izpiti potekajo z domačimi študenti (približno 60 študentov na
skupino).

◦ Ocene od 1-10, z oceno 5 ali več predmet uspešno zaključiš.

◦ Učno gradivo: Zapiski iz predavanj, knjige, zakoni (imajo nekakšen španski PISRS).



Kampus

◦ Kampus v Getafeju je velik kompleks stavb, med katerimi so tudi:

◦ 2 knjižnici - ena je namenjena le pravnim in ekonomskim knjigam; 

◦ 2 menzi – poleg sendvičev, sladkih peciv in kave (0,70€) lahko dobiš tudi
topel obrok, ki je ogromen in stane okol 7€.

◦ Knjigarna (v stavbi Pravne fakultete)

◦ Športna dvorana (fitness, bazen, igrišča za skupinske igre) – cene

mesečnih kart se začnejo pri 20€

◦ Fotokopirnica

◦ Veliko zelenih površin za druženje

◦ Poleg naštetega je v mestu zunaj Kampusa možno najti tudi veliko prijetnih
lokalov za druženje, ogromo fotokopirnic in drugih trgovin. 



Tloris kampusa Getafe.



Kje živeti?

◦ Na tem področju se odpirata 2 možnosti in vsaka iz med njiju ima svoje

prednosti:

◦ GETAFE: Tukaj so stanovanja zelo ugodna. Za približno 300€ na mesec dobiš

spodobno sobo in v večini primerov tudi svojo kopalnico, kuhinjo pa si deliš z ostalimi

študenti. Ker gre za predmestje so stanovanja majhna, zato v njih ni prostora za več

kot 4 osebe. Stanovanja so v neposredni bližini fakultete. Možnost študentskega

doma, a je cena nerazumljivo visoka (cca.700€/mesec).

◦ Center Madrida: Cene stanovanj so višje (350€ – 550€), prav tako v njih živi več

študentov (10 ali več). Povezava z Kampusom je dobra, vlak vozi vsake 6 minut pot 

pa je dolga cca. 20 minut. Jaz sem živela v centru in te odločive ne bi spremenila. 

Utrip mesta, različni narodi, različni lokali, več študentov, parki,...vse to da izkušnji res 

neko drugo dimenzijo.



Obštudijske dejavnosti

◦ ESN prireja razne obštudijske dejavnosti, ki so še posebaj koristne na začetku

izmenjave, saj spoznaš veliko ljudi: 

◦ Tapas night

◦ Flag party

◦ Izleti (Toledo, Valencia, Barcelona..)

◦ City life Madrid: Organizacija študentov, ki je namenjena vsem univerzam. 

Prirejajo razne zabave in izlete, pomagajo iskati stanovanja in za vsakega

študenta pripravijo “welcome packet”, ki vsebuje koristne stvari za začetek

življenja v Madridu. 



Izleti okoli Marida

◦ Toledo – 45min z vlakom

◦ Segovia – 2 uri z vlakom

◦Cercedilla – 1 ura z vlakom, znana pohodniška

destinacija

◦ La Pedriza – 45min z avtobusom



Toledo. Segovia.



La Pedriza.



Stroški:

Stanovanje: od 300 do 550€, odvisno od lokacije, velikosti, ljudi v 

stanovanju,…

Vozovnica za javni prevoz: 20€ (vključuje vožnje z vlakom (Renfe), 

metrojem in avtobusi)

Hrana: Hrano sem večinoma kuhala sama, razni tapasi in prigrizki so zelo

poceni (of 1€ naprej), gostilne ponujajo dnevna kosila pri katerih za 10€

dobiš predjed, glavno jed, sladico in pjačo. Za hrano sem porabila okoli

100€ na mesec. 

Zabava: Vstopnine v klub so drage, gibljejo se okoli 15€. 

Skupno sem na mesec porabila približno 850€. 



Najljubši deli mesta

◦ Park Retiro

◦ Plaza Mayor

◦ Lavapies (alternativen del mesta, ki se lahko pohvali z velikim številom barov z 
živo glasbo, uličnim dogajanjem in sproščenimi ljudmi)

◦ Plaza de Espana

◦ El Sol (glavni trg)



Parque Retiro – steklena palača

Parque retiro – glavni spomenik



Zaključek

◦ Madrid mi je dal, tako mesto kot fakulteta, res nepozabno izkušnjo. Poleg

privilegija, da se lahko učiš tujega prava in jezika, imaš priložnost zaživeti izven

domovine in začutiti nekoliko drugačno kulturo. V redkih časih domotožja, me 

je moja skupinica cimrov hitro spravila v dobro voljo in izmenjava je minila še
prehitro. 

◦ Sama sem odšla za pol leta, saj kot prva na tej Univerzi nisem imela možnosti

celega leta. Če se le da, priporočam izmenjavo, ki traja celo leto, saj po pol 

leto ravno zaživiš in odkriješ skrite kotičke mesta, ki postanjejo tvoji najljubši. 

◦ Za kakršnekoli informacije sem vam z veseljem na voljo preko Facebooka ali

na email naslovu tajda.jager@gmail.com

mailto:tajda.jager@gmail.com


Cimri, Calle Salitre 5 


