
SEVILLA MARAVILLA 
 



NASTANITEV 

V Španiji so vsi Erasmus študenti v privatnih 
stanovanjih, ki si jih poiščejo sami (neposredno 
preko najemodajalcev ali preko študentskih 
organizacij, kot so: 
http://www.roommatesevilla.com/alojamiento.
php; http://www.roomsevilla.com/).  Najemnine 
se gibljejo od 190-350 €. 

http://www.roommatesevilla.com/alojamiento.php
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PREVOZ 

Možnosti javnega prevoza so avtobus, metro, 
podzemna in sevici (bicikeLJ). Sama priporočam 
kolo (ki ga je možno tudi kupiti), saj je klima zelo 
ugodna, prav tako pa se s kolesom najhitreje 
pride, predvsem v času gneče, ki je v Sevilli 
pogosta.  



FAKULTETA 

Pravna fakulteta je moderna in prostorna, v 
bližini se nahaja supermarket, fitnes center, 
veliko drugih fakultet in ena večjih postaj za 
metro in avtobus. Ima knjižnico, ki je odprta 24 
ur na dan  

  



PREDMETNIK 

Predmeti so obvezni in izbirni. Erasmus študenti 
lahko izberejo kateregakoli, ki se izvaja tisti 
semester, ki ga bodo obiskovali. Vendar pa 
Erasmus študenti niso ločeni od rednih, skupaj 
obiskujejo predavanja in opravljajo izpite. Veliko 
je sprotnega dela (seminarske naloge, praktike, 
predstavitve) in predavanja so po večini 
obvezna, prav tako se zahteva obiskovanje 
različnih konferenc in aktivno sodelovanje.  



IZPITI 

Opravljajo se različno, odvisno od predmeta, je 
pa v veliki meri upoštevano posameznikovo 
prizadevanje. Za boljšo oceno je potrebno 
aktivno sodelovati na predavanjih, obiskovati 
konference, pripravljati pisne povzetke.  

Pri nekaterih predmetih je možno izbrati 
zaključni pisni izpit ali pa namesto tega preko 
leta opraviti več delnih izpitov oz. napisati več 
praktik. Vsi izbirni so ovrednoteni s 6 ECTS.  



ESPANOL 
Španščino je mogoče izbrati kot enega izmed predmetov. 
Prinese 4,5 ECTS in se opravlja na INSTITUTO DE IDIOMAS   

( http://institutodeidiomas.us.es/ ), kjer se tudi obiskuje  

predavanja.  

V določeno skupino je  

posameznik določen  

glede na predznanje,  

ki ga akreditira s  

potrdilom o predznanju  

španskega jezika in je  

predpogoj za  

opravljanje izmenjave v  

Sevilli. 

http://institutodeidiomas.us.es/


ERASMUS CLUB 

Obstaja več Erasmus organizacij, ki organizirajo 
izlete in zabave preko celega leta. Vse so tudi na 
FB strani, kjer lahko spremljaš njihovo aktivnost 
in jih povprašaš za informacije. 



PREHRANA 
Zelo priljubljene in v nekaterih restavracijah zelo 
okusne so španske „TAPAS“, tako imenovani 
tipični prigrizki, ki so poceni in majhne porcije 
hrane.  

 



Sevilla in njeni ljudje so neverjetni, temperamentni, 
odprti, pozitivni… Špance preprosto moraš imeti 

rad. 
 

ERASMUS JE NAJBOLJŠA IZKUŠNJA, KI SE MI JE 
ZGODILA V ŽIVLJENJU. 

JE OSEBNA RAST, KI SE JE NE DA OPISATI Z 
BESEDAMI. 

 
Začuti jo tudi ti: 

https://www.youtube.com/watch?v=UxVztQ
CWnM4 

 
Za dodatna vprašanja: ajda.vodnjov@gmail.com 
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