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 Kulinarično izobraževanje (pivo, vaflji – lieški so valda najboljši, krompirček… ampak 
zlasti pivo, 3000 različnih vrst za vsak okus )

 Študentsko življenje (žuri, super atmosfera, okrog 900 Erasmus študentov z vseh 
koncev sveta vsako leto)

 Potovanja – Go Pass z 10 potovanji kjerkoli po Belgiji 51 EUR, Maastricht in Aachen 
pol ure z vlakom stran, nizkocenovci s Charleroija … ESN organizira spoznavno 
potovanje v začetku semestra + druga potovanja (Amsterdam, Berlin, Praga, 
Disneyland …), Mednarodna pisarna pa izlete po Belgiji

 Učenje francoščine - priporočam vsaj osnovno znanje pred prihodom (ampak res 
osnovno - jaz sem se priselila po 3-letni pavzi od francoščine, pa ni bilo nič hudega, se 
je odlično naučiš )



 Direktni leti iz LJ na Charleroi (Wizzair) – 1h 30, Zaventem (Adria) – 1h, direkt v Liege iz 
Munchna
 Poiskati nastanitev
 Registracija na občini
 Zdravstveno zavarovanje: Evropska kartica + dodatno (pokrije višje cene storitev + zdravil)
 Prek slovenske zavarovalnice – vedno več ponudbe za študij v tujini 
 Prek katere izmed belgijskih vzajemnih (mutualité) – dražje

 Obisk mednarodne pisarne in koordinatorke
 Super prijazno osebje v Mednarodni pisarni – tam sem delala pol leta, povej, da me poznaš, pa boste takoj 

prijatelji 

 Pozdravni dnevi pred začetkom semestra (journées d‘accueil)
 Toplo priporočam, ker spoznaš res ogromno prijateljev
 Skupni obisk kampusa in mesta, spoznavni žur in spoznavni vikend



 Študentski dom
 Na kampusu – Residence universitaire (cca 350 EUR/mesec, soba+kopalnica, čisto zraven faksa, skupna kuhinja 

in WC, ampak sošolci niso bili ravno navdušeni, za tak denar lahko dobiš stanovanje v centru) – pozor! Možno 
bivanje samo en semester, lahko pa tu ostaneš prve dni, ko iščeš stanovanje
 http://www.ulg.ac.be/cms/c_555384/living-in-a-university-residence

 Student Hotel, Meuse Campus – v centru, precej drago, 400-500 EUR/mesec, studio ali pa soba in skupna 
kuhinja, so pa v Student Hotelu v petek zvečer vedno najboljši žuri )

 Stanovanje (un kot)
 Cene različne, od 250-400 EUR (z ali brez stroški, odvisno, pazi na razne „dodatke“ za davek za odvoz smeti, 

zavarovanje … – preveriti pri najemodajalcu – pa saj smo pravniki, nič nas ne sme presenetiti )
 Precej velika ponudba, sama sem prišla v Liege v začetku septembra in iskala stanovanje, pa je bilo še precej 

prostih lokacij, dobila stanovanje v centru mesta za 340 EUR/mesec
 http://www.ulg.ac.be/cms/c_552808/futur-locataire-d-un-kot
 http://www.kotaliege.be/
 http://www.appartager.be/
 FB skupine (Liege a louer - bouche a oreille, Recherche kot/appartement/colocation a Liege)
 Najboljše lokacije – center, Outremeuse, okrog železniške postaje (Guillemins), če si z avtom, pa kjerkoli

http://www.ulg.ac.be/cms/c_555384/living-in-a-university-residence
http://www.ulg.ac.be/cms/c_552808/futur-locataire-d-un-kot
http://www.kotaliege.be/
http://www.appartager.be/


 Ustanovljena 1817

 Kampus je precej izven mesta (pol ure z busom, št. 48 iz centra in 58 izpred glavne železniške postaje), 
nekatera predavanja so v centru (pravna filozofija v stavbi univerze, finančni in gospodarski predmeti na 
HEC)

 Faks ni pretirano zahteven; bolj malo sprotnega dela, imela sem eno predstavitev v celem letu (Human 
Rights), pri nekaterih predmetih seminarske ali eseji, glede znanja jezika nihče ne komplicira

 Predmeti imajo po 3-6 ECTS, angleški načeloma po 6

 Precej velika izbira predmetov v angleščini, francoščini, običajno še po eden v nizozemščini in nemščini
 V prvem semestru dva obvezna predmeta o belgijskem pravu v francoščini, po dogovoru s koordinatorko lahko zamenjaš
 Predmete lahko preizkusiš in zamenjaš v prvih dveh do treh tednih
 Npr. Law of Robots and AI, Victimologie, Criminalité économique et financière, Luxembourg Fund Industry …

 Izpiti pisni, ustni, multiple choice, open book … na francoskih lahko s sabo slovar

 Izpitno obdobje januarja takoj po novem letu (zadnji teden v januarju pa počitnice ) in od sredine maja do 
konca junija, ko je konec semestra



 Skupni mesečni stroški (stanovanje, prehrana in „vse ostalo“) okrog 700 EUR

 Stroški prehrane cca 150-200 EUR/mesec (Carrefour, Delhaize, Lidl, Aldi, Okay, Colruyt, nočne 
trgovine)

 La Batte – najdaljša cestna tržnica v Evropi, vsako nedeljo od 8-14 – popoldne res ugodne cene, 
prodajajo pa dobesedno vse, od pnevmatik do hrčkov, domačo hrano, lonce in ponve, sadje in 
zelenjavo …

 Javni prevoz – letna vozovnica okrog 125 EUR in velja praktično povsod po mestu in okrog

 Zdravje – dežurne lekarne, bolnišnica na kampusu (CHU), bližje centru La Citadelle, Polyclinique
Brull

 Kultura
 Muzeji so zastonj prvo nedeljo v mesecu
 Vstopnica v gledališče 5 EUR
 Kino – filmi večinoma sinhronizirani v francoščino, v originalu prikazujejo v Churchillu in La Sauvnière



 Žuri
 Le Carré, ogromno barov in klubov v centru mesta
 Pot au lait – najbolj nor lokal v mestu 
 Rue Roture na otoku (z ex-YU restavracijo s kranjsko klobaso, lepinjo, ćevapi … če je kdaj hudo 

domotožje )
 Žuri domačih študentov: krsti potekajo celo leto, Saint Nicolas v novembru, Saint Torré in Chapiteau

v februarju/marcu – tradicionalni žuri, visoka vstopnina + all you can drink

 Tečaj francoščine – 4 ure na teden, zvečer v centru; če ga imaš v learning agreement, je 
zastonj, male skupine, razdeljeni v skupine zelo podrobno glede na znanje, na koncu lahko 
opraviš izpit DELF in dobiš splošno veljaven certifikat o znanju jezika

 Šport - http://www.rcae.ulg.ac.be/, organiziran prek ULG; v mestu še bazen in drsališče 
(pozimi tudi zunanje)

http://www.rcae.ulg.ac.be/


Spletna stran ULG
 http://www.ulg.ac.be/cms/c_22111/fr/erasmus-in v FR
 http://www.ulg.ac.be/cms/c_22111/en/erasmus-in v ANG

Uradna spletna stran mesta
http://www.liege.be/

FB skupina Erasmus Liege

Poišči me na FB (Danaja FP) ali mi piši na

danaja.fabcic @ gmail.com

http://www.ulg.ac.be/cms/c_22111/fr/erasmus-in
http://www.ulg.ac.be/cms/c_22111/en/erasmus-in
http://www.liege.be/
mailto:danaja.fabcic@gmail.com
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