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Strasbourg 

• Glavno mesto francoske regije Alzacije, tik ob 

francosko - nemški meji 

• Izrazito študentsko mesto, več kot 50.000 

študentov, od tega veliko tujcev 

• Sedež Evropskega parlamenta, Sveta Evrope in 

Evropskega sodišča za človekove pravice 

• V adventnem času se spremeni v pravo zimsko 

pravljico (čeprav povečini brez snega) 







Faculté de droit  

• Vsi predmeti so ovrednoteni s 7 ECTS 

• Erasmus študentje lahko izberejo skoraj vse predmete iz 
Licence in Master 

• Večina Licence predmetov je precej podobna našim: kazensko, 
civilno, ustavno pravo, mednarodno javno pravo ipd.; na stopnji 
Master so predmeti bolj zanimivi in praviloma težji 

• Predmeti so v francoščini, nekaj v angleščini (ne priporočam) 

• Pri izpitih so Erasmus študentje izenačeni s francoskimi 
(dovoljena uporaba slovarja), zato se zahteva relativno 
dobro znanje francoščine  



• Izpitni roki so decembra/januarja (pred in/ali po 

počitnicah) in aprila 

• Lahko se zgodi, da ima študent več izpitov na dan 

in pogosto po 3-4 na teden (ampak se da preživeti) 

• Izpiti so pisni in ustni, odvisno od števila študentov 



Nastanitev 

• Fakulteta ponuja možnost nastanitve v študentskem 
domu - CROUS (prednost imajo študentje, ki gredo na 
izmenjavo za dva semestra), obstaja tudi nekaj privatnih 
rezidenc 

• Na družbenih omrežjih = Facebook obstaja več skupin, 
kjer je možno najti stanovanje 

• CAF - finančna pomoč pri najemnini, višina odvisna od 
zneska najemnine in velikosti sobe/stanovanja, kar 
pomeni - več plačaš, več dobiš 

• Kompliciran proces pridobitve ampak se zelo splača 



Obštudijske dejavnosti 

• SUAPS - ‘center za univerzitetni šport’, vsak študent lahko 
izbere do 3 športne dejavnosti, okoli 20eur na leto, mesta 
se zelo hitro zapolnejo 

• Carte culture - omogoča popuste za kino, gledališče, 
opero, zastonj vstop v večino muzejev (kar je sicer možno 
tudi vsako prvo nedeljo v mesecu) 

• ESN - je zelo aktiven, organizira veliko izletov, zabav, 
druženj 

• Strasbourg aime ses étudiants - organizacija, ki ponuja 
številne oglede mesta, obiske institucij 



Hrana in pijača 

• Več študentskih menz, ki ponujajo okusna in 

ugodna kosila 

• V mestu je mogoče najti veliko število restavracij, 

kavarn in barov 

• Cene so precej višje kot v Ljubljani (pivo - 5,5eur, 

kava - 3eur, cel obrok - okoli 15eur) 

• Splača se poskusiti alzaške specialitete (zlasti Tarte 

flambée)  





Transport 

• Dobro razvit železniški (SNCF) in avtobusni (Flixbus), 

nikakor pa ne letalski promet 

• Po mestu vozi tramvaj (mesečna vozovnica okoli 20eur, 

enosmerna 1,40eur) 

• Večina prebivalcev uporablja kolo (na začetku 

študijskega leta sejem rabljenih koles, obvezna je močna 

ključavnica!, možen tudi dolgotrajen najem - Velhop, 

vendar je treba pohiteti, koles hitro zmanjka) 

• Ker mesto ni veliko, je skoraj povsod mogoče priti peš 



Nekaj koristnih napotkov 

• Jesen je čudovit čas za enodnevne izlete (Colmar, Basel, 
razne vinske poti) 

• Za nakup stvari ‘za dom’ priporočam Ikeo - dostopna s 
posebnim avtobusom  

• Za vse ostale nakupe - Kehl, nemško mesto tik za mejo, 
dostopen z avtobusom (mogoče po novem celo s 
tramvajem), imajo vse 

• Na začetku študijskega leta se na kampusu izvede uvodni 
teden/mesec, kjer se predstavijo različne organizacije, pa 
tudi CAF (tam pomagajo izpolniti prijavo) 



• Ne se ustrašit predavanj, na začetku je zelo težko, 

potem pa se navadiš. Francoski študentje so 

večinoma zelo prijazni in pripravljeni deliti svoje 

zapiske.  

• Kogar zanima področje človekovih pravic, možno je 

obiskati obravnave na ESČP, potrebno se je le 

predhodno prijaviti 

• Univerza ponuja tečaj francoščine in francoske 

delavnice, ki se jih splača izkoristiti 



• Za dodatne informacije mi lahko pišete na 

pianovak@gmail.com 
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