
FILIP DOUGAN 

IN  

TADEJA MANCINI 



 V nemščini in angleščini (nabor predmetov 
zadošča tudi za študente, ki nemško ne 
govorijo) 

 Možnost pridobitve posebnega certifikata, v 
primeru izbora več predmetov z določenega 
področja; npr. Davčno pravo 

 Zanimivost: predavanja o prevzemih in 
združitvah, ki potekajo v prostorih ene 
največjih avstrijskih odvetniških družb (Wolf 
Theiss ) 



 Med semestrom se piše t.i. klavzure, ki so 
nekakšni kolokviji, običajno predstavljajo 50% 
končnega izpita, posledično ocene 

 Predmeti, priporočeni Erasmus študentom, so 
izbirni predmeti tamkajšnjih rednih študentov 
in so po težavnosti primerljivi našim izbirnim 
predmetom 

 Obvezna prisotnost in sodelovanje na 
predavanjih 



 Študentski domovi: namestitev je potrebno 
pridobiti vnaprej, cene cca: 350-450 eu 

 Študentski dom Korotan; 
http://www.korotan.com/korotan_dom/ 

 Zasebne ponudbe sob in stanovanj, katerih  
cena je cca: 350-500 eu, poleg je potrebno 
položiti tudi cca: 800 eu kavcije, odvisno od 
lokacije (če lahko, si poiščite sobo znotraj 
Gürtla)  

 

http://www.korotan.com/korotan_dom/


 Povpraševanje po študenski nastanitvi na Dunaju 
je veliko. Lahko se vam zgodi, (kot se je enemu od 
naju) da boste prišli na “kasting”, kjer se bo 60 ali 
več ljudi istočasno potegovalo za eno sobo, v štiri 
ali več sobnem stanovanju.  

 Uporabne spletne strani: 
http://www.jobwohnen.at/wohnungen, 
http://www.wg-gesucht.de  

 V primeru, da se odločite za zasebno nastanitev, 
je običajno, da pošljete vsaj 100+ mailov, v 
katerih se izčrpno predstavite, da vas nato 
povabijo na “kasting”-osebna seznanitev 

 Četudi sedaj vse skupaj zveni precej zastrašujoče, 
sva midva našla vsak svojo sobo v manj kot 7 
dneh.  
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 Bonov ni! 

 Cenovno sprejemljive restavracije:  

 

1. NATSU SUSI: http://www.natsu-sushi.at/japan-lokal-7.html 

2. TUNEL: http://www.tunnel-vienna-live.at/ 

3. MERKUR: http://www.cafemerkur.at/ 

4. DEEWAN: http://deewan.at/ 

5. MENZA NA AFRO AZIATISCHE INSTITUTE: 
http://www.aai-wien.at/aai-mensa  
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 Cena mesečne vozovnice je 150 eu 

 Najemnina cca: 350-500 eu 

 Prehrana cca: 200 eu 

 Prosti čas, zabava: sky is the limit  



 Vse, kar vas zanima v zvezi z jezikovnimi 
tečaji, najdete na: 
http://sprachenzentrum.univie.ac.at/  

 Ne glede na število ECTS točk, ki vam bi jih 
izbrani tečaj lahko prinesel, pazite na pravilo 
naše fakultete, da morate večino ECTS na tuji 
univerzi pridobiti s predmeti pravne narave 

http://sprachenzentrum.univie.ac.at/


 .....je čudovita, stara, kulturno bogata 
svetovna metropola, življenje v njej 
enostavno prevzame posameznika... 

  



 ...kjer se čas ustavi, privočite si Melange in se 
vrnite v čas nastankov mesčanstva... 

 

 JELINEK 

 DEMEL 

 HAWELKA 

 NASCHMARKT 



 ...za vse okuse... 

 

 CAFE LEOPOLD: http://www.cafe-leopold.at/ 

 CELESTE:http://www.celeste.co.at/  

 MONAMI:http://www.monami.at/ 

 SASS:http://www.sassvienna.com/ 

 PRATERSAUNA 



 DUNAJSKA OPEREA 

 MUZEJI 

 GALERIJE 

 SCHOENBRUNN GRAD IN VRTOVI 

 ŽIVALSKI VRT 

 GLEDALIŠČE  

 KHALENBERG  



 Če vas zgrabi domotožje, možnost prevozov 
preko: https://prevoz.org/, ali vlak, 
najcenejšo karto dobite že za 29 eu, ki jo je 
potrebno rezervirati vsaj par dni vnaprej. 

 15 eu do Bratislave...  

 20 eu do Budimpešte... 

https://prevoz.org/


 http://www.univie.ac.at/  

 http://juridicum.univie.ac.at/  

 http://www.housing.oead.ac.at/wien  

 http://www.facebook.com/elsavienna  
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 ...če vas slučajno zanima, kaj, česar nisva 
omenila... 

 dougan.filip@gmail.com  

 tadeja.mancini@gmail.com 


