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Možnosť	  štúdia	  :	  UG	  aj	  PG	  

Výučba	  :	  	  
Univerzita	  ponúka	  dva	  programy	  SELF	  (anglicky,	  iba	  pre	  tretí	  ročník)	  a	  DELF	  (francúzsky).	  Ich	  bližší	  
popis	  je	  zverejnený	  v	  sekcii	  „informácie	  o	  zápise“	  na	  stránke	  FMUK.	  Osobne	  odporúčam	  DELF	  
program,	  ktorý	  je	  určený	  pre	  všetky	  stupne	  štúdia.	  (SELF	  je	  limitovaný	  počtom	  študentov,	  na	  jeho	  
zápis	  je	  potrebné	  vykonať	  testy	  a	  je	  dostupný	  iba	  na	  jeden	  semester).	  
Univerzita	  má	  6	  fakúlt,	  3	  areály	  a	  vyše	  26	  000	  študentov.	  Ako	  študenti	  FMUK	  budete	  zaradení	  na	  
fakultu	  IAE	  -‐	  Institut	  d'Administration	  des	  Entreprises	  (Institute	  of	  Business	  Administration,	  webová	  
stránka:	  http://iae.univ-‐lyon3.fr/).	  Budova	  tejto	  fakulty	  sa	  nachádza	  v	  kampuse	  „Manufacture	  des	  
tabacs“	  (na	  obrázkoch,	  v	  minulosti	  slúžila	  ako	  továreň	  na	  tabak.)	  Možnosti	  štúdia	  sú	  naozaj	  rozsiahle,	  
predmety	  si	  môžete	  vybrať	  podľa	  vašich	  preferencií	  na	  hociktorom	  stupni	  štúdia	  a	  na	  hociktorej	  
fakulte	  vo	  francúzštine	  (a	  ak	  je	  dostatok	  miesta	  niektoré	  aj	  v	  angličtine).	  Univerzita	  ponúka	  množstvo	  
mimoškolských	  aktivít,	  rôzne	  druhy	  športu	  (od	  jazdy	  na	  koni,	  cez	  streľbu	  po	  bojové	  umenia),	  bohatý	  
kultúrny	  program...	  Študentom,	  ktorí	  nemajú	  minimálnu	  znalosť	  francúzštiny	  na	  úrovni	  B1	  pobyt	  vo	  
Francúzsku	  celkovo	  neodporúčam.	  
	  
Študentský	  život	  :	  
	  Lyon	  je	  po	  Paríži	  považovaný	  za	  druhé	  najväčšie	  študentské	  mesto.	  Existuje	  tu	  množstvo	  organizácii	  
zabezpečujúcich	  mimoškolský	  program,	  aktivity,	  výlety.	  Asi	  najznámejšia	  je	  ESN	  (Erasmus	  Student	  
Network),	  ktorá	  zabezpečuje	  integráciu	  študentov	  od	  ich	  príchodu	  a	  jej	  členovia	  sú	  veľmi	  ochotní	  
pomôcť	  a	  odpovedať	  na	  akékoľvek	  otázky	  počas	  celého	  pobytu.	  



	  

Ubytovanie	  a	  výdavky	  :	  	  
S	  ubytovaním	  vo	  Francúzsku	  a	  hľadaním	  internátu	  vám	  môže	  pomôcť	  organizácia	  CROUS,	  ktorí	  však	  
uprednostňujú	  študentov	  prichádzajúcich	  na	  jeden	  rok.	  Získať	  internát	  môže	  byť	  veľmi	  náročné,	  
pretože	  miesta	  sa	  extrémne	  rýchlo	  zaplnia.	  Preto	  je	  potrebné	  sledovať	  dátumy	  a	  podať	  žiadosť	  prvý	  
deň,	  ako	  to	  bude	  možné.	  Okrem	  internátu	  je	  možnosť	  ubytovať	  sa	  v	  rodinách,	  alebo	  nájsť	  si	  
„colocation“	  –	  prenájom	  bytu	  s	  inými	  študentami.	  Francúzsko	  ponúka	  finančnú	  pomoc	  na	  ubytovanie	  
–	  tzv.	  CAF.	  Aby	  ste	  túto	  podporu	  dostali,	  potrebujete	  zo	  Slovenska	  notárom	  overený	  a	  preložený	  
rodný	  list	  do	  francúzštiny,	  ostatné	  dokumenty	  sa	  vybavuje	  priamo	  na	  mieste.	  Cena	  internátov	  sa	  
pohybuje	  od	  150	  do	  600	  eur	  (ja	  osobne	  platím	  260	  a	  mesačný	  CAF	  príspevok	  dostávam	  okolo	  100	  
eur,	  takže	  sa	  to	  naozaj	  oplatí	  vybaviť).	  Cena	  „colocation“	  záleží	  od	  lokality	  a	  veľkosti	  bytu,	  v	  priemere	  
okolo	  400-‐700	  eur	  mesačne.	  Ostatné	  výdavky	  zahrňujú	  električenku	  (mesačne	  29	  eur),	  jedlo	  a	  
výdavky	  na	  živobytie	  (mesačne	  okolo	  100	  eur,	  plus	  školské	  obedy	  mesačne	  okolo	  50	  eur–	  jeden	  3,30).	  
V	  neposlednom	  rade	  sú	  výdavky	  na	  spoločenský	  život	  (ktoré	  záležia	  od	  vášho	  (ne)šetriaceho	  režimu.	  
Pre	  porovnanie	  cena	  malého	  piva	  okolo	  5	  eur).	  

Odporúčania	  :	  	  
Pokiaľ	  si	  chcete	  ako	  cieľovú	  krajinu	  Erasmus	  pobytu	  zvoliť	  Francúzsko,	  je	  naozaj	  potrebné,	  aby	  ste	  
mali	  aspoň	  základy	  jazyka.	  Síce	  si	  už	  s	  angličtinou	  vybavíte	  viac	  vecí	  ako	  pár	  rokov	  dozadu,	  stále	  sa	  
môže	  stať	  že	  osoba	  s	  ktorou	  prídete	  do	  kontaktu	  nebude	  vedieť	  po	  anglicky	  vôbec	  nič.	  Veci	  ktoré	  si	  
po	  príchode	  musíte	  povinne	  vybaviť	  :	  konto	  v	  banke,	  poistenie,	  praktické	  je	  mať	  aj	  francúzske	  tel.	  
číslo.	  	  

Možnosti	  cestovania	  :	  	  
Vlaky	  (veľmi	  drahé,	  možnosť	  zakúpiť	  „Carte	  jeune“	  za	  50	  eur	  a	  mať	  tak	  zľavnené	  lístky	  až	  do	  50%),	  
Autobusy,	  Bla	  bla	  car	  -‐	  covoiturage	  (zdieľanie	  auta,	  najlacnejšia	  formy	  dopravy).	  	  
Dostupné	  mestá	  :	  Marseille	  (dá	  sa	  zohnať	  výhodný	  dvojsmerný	  lístok	  na	  vlak	  za	  20	  eur),	  Grenoble,	  
Dijon,	  Geneva...	  
Iné:	  Pérouges,	  Annecy,	  Chamonix...	  

	  
	  


