
ERASMUS izmenjava v Stasbourgu 

 

 







 800 km oddaljeno Alzaško mesto, ki leži na 
levem bregu reke Ren tik ob francosko-nemški 
meji 

 Glavno študentsko mesto na V Francije preko 
50.000 študentov; 20% tujcev 

 Center mesta na UNESCO-vi lestvici svetovne 
kulturne dediščine 

 Glede na kvaliteto življenja in kulturno ponudbo 
mesta je na 2.mestu v Franciji (takoj za Parizom) 

 Stavka tramvajev ter busev vsak teden (najrajši v 
soboto) 

 Birokracija na vsakem koraku 

 

 

 





V decembru se Strasbourg spremeni v ogromen božični sejem  



 Vsi predmeti so enosemesterski ter ovrednoteni s 5 
ECTS točkami 

 Izbira se lahko izmed skoraj vseh predmetov, ki jih 
imajo na voljo redni študenti na dodiplomskem 
študiju ter Master1  
◦ Veliko je predmetov s področja evropskega prava, 

človekovih pravic, mednarodnega prava in mednarodnih 
odnosov 

◦ Študentje lahko izberejo tudi 2 predmeta iz področja 
angleškega prava, ki tudi poteka v angleškem jeziku (pozor 
na francosko angleško izgovorjavo!) 

 
 Predavanja potekajo po 3h na teden za vsak predmet 

skupaj z rednimi študenti (zahteva se zelo dobro 
znanje francoščine) 



 Za Erasmus študente (razen, če prihajajo iz VB) je 
potrebno opraviti samo predavanja in izpit, brez vaj 

 V prvem semestru so izpit v januarju (takoj po novem 
letu pa do tretjega tedna) v drugem semestru v maju 

 Študent lahko opravlja izpite samo 1x, načeloma je 
ustni izpit, razen če izpit opravlja veliko študentov 

 Profesorji ocenujejo znanje študentov od 0 do 20 

 Tudi pri izpitih ni razlike med rednimi študenti in 
Erasmus študenti 

 Pri veliki večini predmetov se ne uporablja knjig 
(dostikrat zato, ker knjig sploh ni) in zadostujejo le 
zapiski iz predavanj 



 V maju se je potrebno prijaviti, če želite imeti sobo v 
študentskem domu najboljše za spoznavanje ljudi 
ter tudi najceneje 
◦ Sobe se oddajajo po načelu kdor prej pride prej melje, tako 

da je potrebno prošnjo poslati čimprej 
◦ Cene se gibajo od 156 € (navadna soba s skupnimi 

kopalnicami – odsvetujem) do 442 € za studio  

 Veliko možnosti zasebne namestitvepotrebna 
previdnost pri sklepanju najemne pogodbe (ni veliko 
varovalk za varstvo najemnikov)  
 

 CAF: finančna pomoč pri najemnini (potrebno 
zaprositi, ko dobite soboše vedno ne vemo na 
podlagi česa se dejansko odločajo vendar dobiš lahko 
od 40€ do 140 € finančne pomoči na mesec) 





 Široka mreža študentskih menz, kje je na 
voljo subvencionirana prehrana 3€ za 
menu, široka izbira 

 Obroke se plačuje s Študentsko izkaznico, 
skupaj z vami lahko jejo tudi neštudenti 

 



Tarte flambée Alzaško zelje 



 Organizirani dogodki za Erasmus študente ter za 
redne študente 

 Super izhodišče za izlete po Franciji, Nemčiji ter 
preostali Evropi (npr: London za 12 € z letališča v 
Baden Baden) 

 Brezplačna Carte culture za 1 leto: popusti na 
različne koncerte, predstave, muzeje... 

 Smučarski teden v francoskih Alpah 
 Šport v okviru SUAPSa  
◦ 15 € za celo leto 
◦ Bogata izbira športov (dvoranski športi, borilne veščine, 

ples, plavanje zastonj; smučanje, tek na smučeh, skok s 
padalom...po znižani ceni) 

 



 Visoki začetni stroški zaradi neopremljene 
kuhinje in sobe (od postelje obstaja samo 
jogi) 

 Soba: 154€-440€ (stroške zmanjša CAF 
ampak ni predvidljivo za koliko) 

 Hrana: okoli 30-40€ na teden 
 Mesečna vozovnica: 22€/mesec (v septembru 

sejem rabljenih kolesproblem pozimi, ker 
pločniki niso spluženi) 

 Socialno življenje: draga pijača v lokalih (pivo 
okoli 6€), vstopnina za klube od 5€ naprej 
 



 V kolikor imate kakšna vprašanja mi lahko 
brez zadržkov pišete na e-mail in potrudila 
se bom, da vam bom odgovorila v najkrajšem 
možnem času, lahko pa me do konca junija 
tudi obiščete v Strasbourgu in dobite prvi vtis 
o izmenjavi 

 

 Sara Erjavec (saerjavec@gmail.com)  
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