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Augsburg 
 Je tretje največje mesto na Bavarskem. 

 Univerzitetno mesto. 

 276 542 prebivalcev (dec. 2013). 

 Mesto z največ prazniki v Nemčiji, ima celo svojega (8.avgust). 

 Je zelo zeleno mesto z gozdom Siebentischwald in jezerom Kuhsee.  

 V decembrskem času je na mestnem trgu postavljen čudovit božični sejem.  

 

 

 

 





Universität Augsburg 

 Univerza v Augsburgu je od centra mesta oddaljena približno 15 minut s tramvajem.  

 Organizirana je v obliki kampusa. 

 Na njej študira okrog 25.000 študentov.  

 V kompleksu so poleg fakultetnih stavb tudi knjižnice, menza, cafeteria…  





Obveznosti pred in ob prihodu 

 Pred prihodom se dogovorite za termin vselitve s „Hausmeistrom“. 

 S seboj vzemite evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, na podlagi 

katere vam bo izdano potrdilo o zavarovanju. 

 

 Odprtje bančnega računa (najemnino za študentski dom mesečno trgajo z 

nemškega računa).  

 Prijava za bivanje v mestu.  

 Priporočam nakup nemške sim-kartice in ureditev prepaid računa (npr. 02, 

Aldi, Lidl…).  

 Vpis na univerzo in pridobitev študentske izkaznice.  

 

 



Učenje nemščine  

 Obnovitvenega tečaja nemščine pred začetkom predavanj sicer ne ponujajo 

več, se pa lahko prijavite na semestrski tečaj, ki je brezplačen in vam prinese 

ECTS točke.  

 V prvem tednu se lahko udeležite razvrstitvenega testa, na podlagi katerega 

nato obiskujete za vas primeren tečaj.  

 V sklopu vsakega nivoja znanja (A1 do C2) ponujajo različne sklope: 

„Kompaktkurs“ (4 ure na teden), „Grammatik und Wortschatz“ (4 ure na 

teden), „Hörverstehen“ (2 uri na teden)… 

 Sama vam tečaj toplo priporočam.  



Nastanitev 

 Možna nastanitev v študentskem domu ali v WG-ju. 

 Osebno priporočam študentski dom UNIVIERTEL, v katerem sem bivala tudi sama. 
Dom je v neposredni bližini univerze (minuta hoje do univerze ) 

 Ostali domovi, ki jih tudi priporočam so: BURGERMEISTER ULRICH STRAßE (novejši, 
eno tram postajo oddaljen od univerze), LECHBRÜCKE (v centru mesta, 20 minut 
vožnje s tramvajem do univerze), PRINZ-KARL VIERTEL (novejši, 10 minut vožnje do 
univerze). 

 V sobi sta kopalnica in majhna kuhinja (večina študentov se po potrebščine za 
kuhinjo in ostale pripomočke odpravi v Ikeo). 

 Vzglavnik in odejo je mogoče za 10 € na mesec najeti v domu (sama sem to prinesla 
s seboj). 

 Najemnine se gibljejo med 200 in 300 € mesečno (+11 € za internet mesečno). 

 UPORABNE SPLETNE STRANI:  

 http://www.studentenwerk-augsburg.de/ (Studentenwerk Augsburg) 

  www.studenten-wg.de 

 www.wg-gesucht.de 
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PRINZ-KARL VIERTEL 

LECHBRUCKE 

UNIVIERTEL 



Akademsko leto 
 ZIMSKI SEMESTER: 01.10. – 31.03., čas predavanj: 06.10. – 30.01. (izpiti se 

pričnejo konec januarja in trajajo do sredine februarja). 

 AKADEMSKE POČITNICE: 24.12. – 06.01. 

 POLETNI SEMESTER: 13.04. – 18.07. 

 http://www.uni-augsburg.de/einrichtungen/studentenkanzlei/termine/ 

 Od sredine februarja do začetka poletnega semestra imajo študentje 

počitnice.  
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Predavanja 

 Predavanja potekajo večinoma v nemščini, nekaj predmetov pa je na voljo 

tudi v angleščini.  

 Prisotnost je na nekaterih predavanjih obvezna (prezenčne liste). V mojem 

primeru predavanja iz „Sprachenzentruma“ 

 Predmetnik je zelo pester: https://www.jura.uni-

augsburg.de/lehre/jura_klassisch/20131001_stundenplaene/ 

 Profesorji so zelo prijazni in dosegljivi za vprašanja študentov.  

 Kot Erasmus študent si lahko izberete katerikoli predmet iz predmetnika.  
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Izpiti  

 Nemški izpiti so za Erasmus študente ustni (za termin se dogovorite s 

profesorjem osebno); angleški pravni izpiti so pisni. 

 Zakone je mogoče kupiti v knjigarni na pravni fakulteti, ostala literatura pa so 

v večini PowerPoint predstavitve profesorjev (dostopni na „Digicampus“) in 

zapiski s predavanj. 

 https://digicampus.uni-augsburg.de/ 

 Na pravni fakulteti v Augsburgu nimajo bolonjskega sistema, zato se ECTS 

točke računajo na naslednji način: 45 minut predavanja tedensko = 2 ECTS, 

torej 90-minutno predavanje enkrat tedensko prinese 4 ECTS.  
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Prehrana 

 Prehranjevanje v menzi s Campus Card.  

 Jedilnik je viden na aplikaciji „Mensa Augsburg“. 

 Cena obroka je primerljiva cenam študentskih bonov pri nas. 

 Izbirate lahko med azijsko, mediteransko, bavarsko, italijansko… hrano. 

 Na univerzi je tudi cafeteria, v kateri poleg kave ponujajo tudi prigrizke. 

 V Augsburgu je na voljo kar nekaj restavracij (Vapiano, Sausalitos, Capitol, 

Unikum…); priporočam Ratskeller s tipično bavarsko hrano. 

 Cene v restavracijah so nekoliko višje kot pri nas. 

 Tradicionalne bavarske jedi so Brezel, Weißwürst, Käsespätzle, Apfelstrudel… 

 

 



MENSA 

CAFETERIA 



Prevoz 

 Študentje s plačilom vpisnine, ki znese cca. 96€ pridobijo tudi študentsko 

vozovnico, ki velja cel semester za vse oblike javnega prevoza (tram, bus). 

 Povezave v mestu so zelo dobre; tramvaji vozijo vsakih 6 minut, po osmi uri 

zvečer in ob vikendih pa na vsakih 15 minut. 

 Za potovanja po Bavarski z vlakom se splača vzeti „Bayern ticket“, ki znese 

39€ za 5 oseb in velja 24h za ves javen prevoz. 



Obštudijske dejavnosti 
 ESN organizira kar nekaj izletov v bavarska mesta (Nürnberg, Würzburg, 

Salzburg, Ulm, grad Neuschwanstein…), City Rally, razne zabave, itd. 

 Obvezen obisk Oktoberfesta 

 ŠPORT NA UNIVERZI: http://www.sport.uni-augsburg.de/ 

 1 ura športa na teden za cel semester je navadno od 25-40€. 

 Prijave potekajo za vsak semester posebej.  

 Izbira športnih aktivnosti je zelo velika. 

 Športni center je od univerze oddaljen 5 minut hoje oz. 1 minuto s tramvajem.  
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Uporabne spletne strani in aplikacije 

 http://www.uni-augsburg.de/ (Universität Augsburg) 

 https://www.jura.uni-augsburg.de/ (Pravna fakulteta v Augsburgu) 

 http://www.studentenwerk-augsburg.de/ (Studentenwerk Augsburg) 

 

 CampusApp 

 Mensa Augsburg 

 AVV mobil  

 DB Navigator 
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Kontakti 

 Erasmus pisarna:  

 Nicole Hommen (e-mail: nicole.hommen@aaa.uni-augsburg.de) 

 Koordinatorja na pravni fakulteti: 

 Stefan Lorenzmeier (e-mail: stefan.lorenzmeier@jura.uni-

augsburg.de) 

 Dorota Miler (e-mail: dorota.miler@jura.uni-augsburg.de) 
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Stroški 

 Za bivanje se odšteje od 200 do 300 €. 

 Mesečni izdatki znašajo okoli 700 € (prvi mesec nekoliko več). 

 Na splošno so cene nekoliko višje kot pri nas (predvsem v restavracijah, barih, 

klubih…). 

 

 



 Za kakršnakoli vprašanja sem vam z veseljem na voljo. Moj kontakt: 

petra.sokcevic@gmail.com; kontaktirate me lahko tudi po Facebooku (Petra 

Šokčević). 

 Augsburg je zelo prijetno mesto s prijaznimi ljudmi, ki so pripravljeni 

pomagati na vsakem koraku.  

 Erasmus izmenjava v Augsburgu je bila ena najlepših izkušenj v mojem 

življenju in zagotavljam vam, da bo, če se zanjo odločite, tudi vaša.  
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