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Predavanja

• Predmete si je možno izbrati na spletni strani 
Pravne fakultete: 
http://www.law.auth.gr/index.php?lang=en
&rm=256&mn=258

• Predavanja potekajo v angleškem, nemškem 
ali francoskem jeziku

• Po navadi so predavanja za Erasmus študente 
ločena, včasih pa potekajo tudi skupaj z 
grškimi študenti (v izbranem jeziku)

http://www.law.auth.gr/index.php?lang=en&rm=256&mn=258
http://www.law.auth.gr/index.php?lang=en&rm=256&mn=258


Izpiti

• Posamezni izpit po navadi prinese 5 ECTS, 
torej je treba med izmenjavo opraviti vsaj 4 
izpite

• So večinoma ustni, redkeje pisni ali v obliki 
seminarskih nalog

• Količina študijskega materiala je primerljiva z 
našo PF, vendar je lažje dobiti višje ocene

• Profesorji so prijaznejši in imajo bolj 
prijateljski odnos do študentov



Obštudijske dejavnosti

• So številne in raznovrstne: športne aktivnosti, 
fotografski in filmski klub, učenje tujih jezikov…

• Dvotedenski brezplačni tečaj grškega jezika v 
začetku semestra

• Možen tudi intenzivni trimesečni tečaj grščine 
pred začetkom semestra, ki včasih poteka v 
Solunu, mnogokrat pa tudi v Atenah ali na 
katerem od grških otokov 
http://smg.web.auth.gr/wordpress/?page_id=4
12&lang=en



ESN Thessaloniki

• Erasmus Students Network (ESN) je v Solunu 
zelo dobro organiziran

• Gre za skupino grških študentov, ki so bili v 
preteklosti na Erasmus izmenjavi v drugih 
državah, zdaj pa pomagajo tujim študentom, ki 
pridejo v njihovo mesto

• Tedensko organizirajo raznovrstna študentska 
druženja, zabave in izlete po zelo ugodnih cenah 
(v mojem semestru npr. izlet v Istanbul, na 
Kreto, v Meteoro …)



Nastanitev

• Na voljo sta dva študentska domova, v 
katerih so nastanjeni samo Erasmus študenti

• Mesečno plačilo znaša okoli 230 € (vsi stroški 
vključeni), sobe so enoposteljne z lastno 
kopalnico in skupno kuhinjo

• Oba študentska domova sta blizu Univerze in 
centra mesta

• V njih se dnevno zbirajo Erasmus študentje, 
prirejajo razne tematske večere in zabave



Nastanitev

• Za isto ceno (okrog 250 € mesečne 
najemnine) je možen tudi najem lastnega 
stanovanja 

• Zaradi ekonomske krize so cene najema zelo 
padle in na voljo je mnogo stanovanj

• Iskanje stanovanja ni težavno, mnogi 
najemodajalci oglašujejo tudi na raznih 
Erasmus forumih



Hrana

• Vsak študent je upravičen do dveh brezplačnih 
obrokov dnevno (kosila in večerje) v študentski 
restavraciji, ki se nahaja v univerzitetnem 
naselju

• Na ulicah je možno kupiti fast food različnih vrst 
po zelo nizkih cenah (gyros za 2,5€, hot dog že za 
0,5€, kos pice za 0,8€ …)

• Obisk grške taverne je nepozabna izkušnja – ob 
tradicionalni grški glasbi in zastonj vinu je možno 
jesti kot kralj že za 10€



Mesto

• Živahno in slikovito obmorsko mesto Solun je 
drugo največje v Grčiji 
http://www.thessaloniki360.com/en/

• Pestro dnevno in nočno dogajanje

• Kulinarični raj

• Načeloma je mesto zelo varno, le na 
prenatrpanih avtobusih ni odveč pazljivost 
pred žeparji

• Protesti so vse manj pogosti in vse bolj mirni



Oddih

• Od sredine maja do sredine oktobra možen 
oddih na kateri od mestnih plaž

• Le uro vožnje iz mesta pa se nahaja polotok 
Chalkidiki z rajskimi plažami in čudovito 
naravo

• Na polotoku se nahaja univerzitetni kamp 
Poseidi za študente, v katerem deluje tudi 
menza in je vedno poln mladih ljudi



Dodatne informacije

• Zelo uporabne informacije najdeš tukaj: 
http://www.eurep.auth.gr/index.php?lang=e
n&rm=8&mn=56

• Brez problema me lahko kontaktiraš na e-
mail: janjablue@gmail.com

• Erasmus izmenjava v Solunu je bila ena 
najboljših izkušenj v mojem življenju, 
verjamem da bo tako tudi v tvojem primeru! 
Ne odlašaj in se prijavi! 

http://www.eurep.auth.gr/index.php?lang=en&rm=8&mn=56
http://www.eurep.auth.gr/index.php?lang=en&rm=8&mn=56
mailto:janjablue@gmail.com

