
  

Université Paris II Panthéon-Assas   
Základné informácie:  

Univerzita situovaná v centre Paríža. Radí sa medzi jednu z 13 parížskych univerzít, ktoré sú 

historicky a administratívne prepojené so slávnou univerzitou Sorbonna (tá je ale tak rozsiahla, že 

má nejaké tie spojitosti s omnoho viac univerzitami v hlavnom meste Francúzska). Každá z týchto 

13 univerzít sa primárne venuje niektorej konkrétnej oblasti (link na všetky tieto univerzity a bližšie 

info nich tu).   

Táto konkrétna univerzita (medzi Francúzmi jednoducho nazývaná Paris II) sa hlavne zameriava na 

oblasť práva. Ak som to dobre pochopil, právnici, čo vyštudujú túto školu, sú vysoko uznávaní v celej 

západnej Európe. Okrem práva sa ale škola venuje aj na oblasti ekonómie, manažmentu, 

informatiky a iných. Ekonómiu a manažment spomínam preto, lebo vy ako erazmáci od nás 

z FMUKu sa budete môcť študijne angažovať práve v týchto odboroch.     

Je dôležité vedieť, že Paris II nesídli len v jednej budove, ako FMUK, ale má viac centier 

rozmiestnených po celom Paríži. Všetky sú ale pomerne v strede Paríža, dá sa teda bez nejakých 

väčších komplikácií zvyknúť si na presun medzi nimi. Spomínam to preto, lebo sa môže 

pravdepodobne stať, že prednášky a cvičenia (rovnako, ako neskôr skúšky) sa budú konať 

v rôznych centrách tejto univerzity (preto je dôležité vždy si poriadne skontrolovať miesto a čas 

jednotlivých povinností).  

  

 

https://www.orientation-carriere.com/articles/universites-paris-idf.php


Štúdium:  

Zo začiatku sa hlavne netreba vôbec báť, všetky pokyny a informácie vám  bude posielať cez mail 

pani zo študijného (mme Astrid Herzer), ktoré boli aspoň pre mňa jasné a presné. Samozrejme, že 

nejaký stres z jazyka alebo neporozumenia informácií môže prísť, no myslím si, že všetko bolo dobre 

komunikované a zo študijného (Service de l′action internationale) sa vždy snažili čo najviac pomôcť 

a uľahčiť postup pre zahraničných študentov. Netreba sa ani zľaknúť toho, že informácie prídu 

možno trošku neskôr, ako očakávate, a v menšom počte (ak čakáte, že veľa študijných záležitostí 

vybavíte ešte pred príchodom do Francúzska, tak to sa mýlite). Mnoho povinností sa totižto 

vybavuje, až keď prídete tam a až počas toho, ako sa vám začne semester (v podstate podobne 

ako na FMUK). Aj také veci, čo potrebujete odoslať ešte tu na Slovensku (ako napríklad predmety 

do Learning Agreement) jednoducho okopčite zo stránky (link tu), ktorú vám aj pošlú z Francúzska 

a bude pre vás dosť nápomocná aj počas štúdia na tejto univerzite. Skrátka takmer všetko 

podstatné, čo sa týka študijných záležitostí, vybavíte až po príchode na mobilitu. Preto vaša 

najväčšia starosť pred odchodom do Paríža bude, aby ste dostali grant, zohnali ubytovanie 

a ostatné veci spojené so životom tam (k tomu sa ešte dostanem).  

Samotné štúdium tam je v mnohom podobné, ako na FMUK. Organizačne je to usporiadané takmer 

rovnako. Majú prednášky (Les cours), ktoré trvajú 3 hodiny (!!!) a cvičenia (les travaux dirigés – 

skratka TD) trvajúce klasicky hodinu a pol. Študenti Erasmu tu nemajú osobitné prednášky 

a cvičenia, učia sa normálne s Francúzmi, teda výučba prebieha výhradne vo francúzštine. Čo sa 

však mne osobne veľmi páčilo bolo to, že Erazmáci si môžu vybrať akékoľvek predmety z naozaj 

veľmi širokého výberu predmetov, dokonca zo všetkých ročníkov, a to od prvého do až štvrtého 

ročníka. Pre študentov manažmentu (Sciences de gestion) sú na výber dokonca aj predmety 

z oblasti ekonómie (sciences économiques), čo je podľa mňa výborné. Dáva to študentom skutočne 

obrovskú voľnosť a mohol som sa zamerať na to, čo ma naozaj baví a rozvíjať sa v tom. Prvý týždeň 

vám dajú možnosť navštíviť ktorýkoľvek  z ponuky predmetov a vyskúšať si ich, potom si musíte do 

určitého dátumu ísť zapísať vami vybrané predmety ku mme Herzer na Service de l′action 

internationale. Ak vám môžem poradiť, skutočne využite tento čas na to, aby ste si vybrali to, čo 

chcete a s čím budete spokojní, lebo predmety, ktoré si vyberiete sa budú s vami viesť až do konca 

mobility. Takže toto je naozaj vec, ktorú sa oplatí nepodceniť , keď navyše máte takú voľnosť 

a môžete si vybrať v podstate čo len chcete. Predmety sú rôzne aj z organizačného hľadiska. 

Niektoré majú len Les cours, niektoré aj TD. Od tohto závisí aj počet kreditov (predmety, ktoré majú 

len les Cours, sú väčšinou za 4 kredity, no tie, ktoré majú aj TD sú skoro vždy za 7 kreditov). 

A zabudol som spomenúť, že jediný predmet, ktorý si nemôžete vybrať je angličtina, tá je pre 

Erazmákov zakázaná (divné podľa mňa, ale asi sa snažia o to, aby si zahraničný študenti skutočne 

osvojili francúzštinu).       

Pokiaľ ide o jazykové predmety, pre zahraničných univerzita ponúka jazykové kurzy francúzštiny na 

rôznych úrovniach (B1, B2, C1), čo by vám tiež určite mohlo pomôcť zvládnuť štúdium (aj keď ja 

som to kvôli časovým nezrovnalostiam nenavštevoval, takže toto vám neviem bližšie opísať). Všetky 

tieto  informácie sa ale dozviete na povinnom zápisovom dni pre erazmákov, ktorý bude pár dní 

pred začiatkom semestra. Je ale lepšie podľa mňa, aby ste to vedeli aj dopredu, ľahšie sa vám to 

totižto bude potom vstrebávať.   

Samotná organizácia predmetov počas semestra prebieha klasicky, ako na FMUK. Čiže týždenný 

rozvrh na celý semester, ktorý budete mať podľa zvolených predmetov, a potom skúškové obdobie, 

ktoré ešte bližšie opíšem. Výučba je podobná ako na FMUK, aj keď podľa môjho názoru o niečo 

kvalitnejšia. Predmety, ktorým som napríklad u nás ani trochu nerozumel som na tejto univerzite 

pochopil lepšie (napríklad Štatistika), aj keď to bolo v cudzom jazyku. Mám taký pocit, že na tejto 

univerzite sa snažia o to, aby učitelia študentom prezentované učivo hlavne vysvetlili a aby ho 

študenti v prvom rade pochopili. Na FMUK sa snažia o to, aby predmety učili čo najväčší odborníci 

a vôbec nehľadia na to, aby tomu študenti rozumeli. Rovnako tak aj samotné prepojenie predmetov 

a ich uplatnenie v praxi je tu študentom prezentované jasnejšie, ako na FMUK. Toto sa mi na 

Francúzsku páčilo oveľa viac a prišlo mi to modernejšie a pokrokovejšie uvažovanie, ako u nás na 

Slovensku. Rovnako tak ma prekvapili aj tie 3-hodinové prednášky. Znie to síce na prvé počutie 

https://www.u-paris2.fr/fr


strašne, no nakoniec sa mi to vôbec nezdalo také hrozné. Práveže bolo viac času na vysvetľovanie 

učiva a nebolo potrebné sa tak hnať, veľa veciam som porozumel už na prednáške. A samozrejme, 

že sa to nevyučuje 3 hodiny v kuse, sú tam aj prestávky (tie už závisia od vyučujúceho). Takisto časy 

vyučovaní pre mňa boli niečo úplne nové. Vyučuje sa tu dokonca aj v sobotu. Mával som jednu 

prednášku v piatok od siedmej do desiatej večer (áno, skutočne tomu tak bolo) a keď som 

odchádzal, vstupná hala bola stále plná študentov, ktorý mali ešte tiež prednášky. Keď som si pri 

tom pomyslel, že FMUK vždy väčšinou už vo štvrtok podvečer zíva prázdnotou, bolo to pre mňa 

naozaj neobvyklé. Ten prístup študentov na mňa skutočne zapôsobil. Na prednáškach skoro všetci 

dávali pozor a každý si písal asi všetko, čo prednášajúci povedal. To bolo pre mňa trochu divné, 

lebo som sa cítil až trochu zvláštne, keď som bol naokolo jediný, ktorý si skoro žiadne poznámky 

nerobil (len v bodoch). Toto môže byť pre erazmáka trošku deprimujúce, keď on stíha ledva ako-tak 

pochopiť, o čom prednáška vlastne je, zatiaľ čo ostatní už majú napísaný 10-stranový sloh. Ako som 

už ale spomínal, netreba sa hlavne báť, je to predsa len nové prostredie a aj skvelá príležitosť, ako 

si okrem štúdia ekonómie a manažmentu aj osvojiť francúzštinu (po nejakej dobe sa na vás niečo 

z tej francúzštiny nalepí už len kvôli tým prednáškam).    

Ak si nestíhate robiť poznámky, radím vám si v miestnosti vždycky sadnúť strategicky do blízkosti 

niekoho, od koho si sem tam môžete niečo odpísať. Prípadne sa ani nebojte niekoho osloviť, 

Francúzi sú väčšinou veľmi milí a nemajú problém vám s niečím pomôcť, ak nestíhate. Po určitom 

čase si aj tak nájdete vlastný spôsob, ako štúdium zvládať a mne sa dokonca podarilo si poznámky 

z niektorých predmetov aj zohnať takže ani vy by ste s tým neskôr už nemali mať problém. Hlavné 

je sa nejako vysporiadať s tými začiatkami. Ku lepšej adaptácii ku štúdiu vám pomôžu aj také veci, 

ako napríklad univerzitné vybavenie, ktoré je naozaj skvelé. Niekoľko obrovských univerzitných 

knižníc (vybavenými okrem iného aj napríklad skvelými počítačmi), kde si však treba dať niekedy 

pozor, pretože vo všedných hodinách bývajú veľmi preplnené. Veľké priestory pre štúdium, oddych, 

kávičku a pokoj (ktorý sa vám bude často veľmi hodiť) a mnoho iného, čo vám Univerzita Paris II 

môže ponúknuť.   

  

 



 

Po výuke klasicky prichádza skúškové obdobie, ako na FMUK, ktoré je ale trošku iné. Nie sú tu 

žiadne predtermíny, takže neočakávajte, že ešte pred skúškovým už budete mať všetko vybavené 

(aj keď niektorí prednášajúci na začiatku semestra to hovorili trošku inak). Termíny skúšok sú 

pevne stanovené (termíny písomných skúšok dostanete tak mesiac pred začiatkom skúškového, 

termíny ústnych až tesne pred začiatkom skúšok). Navyše máte iba jeden pokus, takže keď sa ho 

nezúčastníte, akoby ste skúšku nespravili. Majú jeden opravný termín ale ten býva tiež pevne 

stanovený až približne v septembri (spoločne pre zimný aj letný semester). Skúšky sú teda v tomto 

o niečo náročnejšie a sú rovnako spoločne s Francúzmi. Na skúške si vás ako erazmákov vždy 

osobitne vo svojich záznamoch označia, ale už netuším, či je to len kvôli administratíve, alebo aj 

kvôli niečomu inému 😉 Viac vám ku skúškam budem vedieť povedať, až keď dostanem výsledky, 

ktoré väčšinou zverejňujú až viac ako mesiac po skončení skúškového obdobia (Francúzi skrátka 

majú na niektoré veci strašne veľa času).  

Ubytovanie, strava a doprava:    

Prichádzame ku kritickému bodu celej mobility ohľadom tejto univerzity a tým je ubytovanie. Hneď 

v prvom maily, ktorý po akceptovaní na štúdium dostanete, vám jasne napíšu, že ubytovanie si 

musíte zohnať sami. To bola pre mňa asi tá najzložitejšia záležitosť pred vycestovaním na mobilitu. 

Čo vám veľmi radím a môže vám veľmi pomôcť, je študentská inštitúcia Crous, ktorá vám okrem 

ubytovania môže pomôcť napríklad aj so stravovaním. Hneď po tom, ako sa dostanete na Paris II, 

rozhodne navštívte stránku tejto inštitúcie (http://www.crous-paris.fr/) a preštudujte si možnosti 

ubytovania. Ja som to bohužiaľ začal riešiť neskoro, preto som ubytovanie cez Crous už nezohnal, 

čo bola veľká škoda. Ponúkajú totižto veľmi lacné ubytovanie (na parížske pomery) a v centre 

Paríža, čo je veľká výhoda. Majú mnoho miest, kde sa dá ubytovať, väčšinou sa ale jedná 

o ubytovanie na spôsob internátov. Zohnať tu ubytovanie nie je nemožné, ako som ale spomínal 

treba to začať riešiť hneď a naštudovať si hlavne, čo všetko je pre získanie takéhoto ubytovania 

potrebné vybaviť. Ak vám to v Crous náhodou nevyjde, nevadí. Je tu samozrejme mnoho iných 

spôsobov ako sa v Paríži ubytovať. Problém je hlavne cena. Ak nemáte vlastný spôsob, ako nájsť 

bývanie, radím jednoznačne riadiť sa iba renomovanými a overenými stránkami. Inak je veľmi veľké 

riziko, že sa necháte obrať o veľké peniaze nejakými podvodníkmi (aj mne sa to skoro stalo). 

Nakoniec mi pomohla stránka https://erasmusu.com/, kde som našiel ubytovanie za povedzme 

priemernú sumu nájomného v Paríži (600 eur na mesiac). Presne tak, v tomto je Paríž veľmi drahý. 

Nakoniec mi ale padlo ubytovanie aj z tejto stránky, takže som si našiel bývanie cez Airbnb, čo bola 

už asi posledná možnosť. Vyšší nájom by som už nedokázal finančne pokryť. Treba sa tomuto 

naozaj poriadne povenovať a nájsť si niečo aj pár mesiacov pred príchodom do Paríža, lebo ako 

vravím, univerzita vám v tomto v podstate vôbec nepomôže, to je veľké mínus.   

Čo sa týka stravy, v tomto som s Francúzskom veľmi spokojný. Už spomínaný Crous má veľa 

reštaurácií po celom Paríži a jedlo je u nich neskutočne lacné na pomery v Paríži (do 4 eur za celé 

jedlo skladajúce sa z predjedla, hlavného jedla a dezertu). Pozor ale na otváracie hodiny 

jednotlivých reštaurácií, každá ich má totižto iné, to si vždy skontrolujte na ich už spomenutej 

stránke alebo na Google maps. Francúzske ponímanie stravovania je celkovo dosť odlišné od toho 

nášho, čo po určitom čase pochopíte aj vy. Jedlo je naozaj zdravé, chutné a výdatné, čo je pre 

Francúzov úplný základ. Výhodné je aj nakupovanie v supermarketoch. Ja som navštevoval skoro 

stále Carrefour, pretože bol blízko môjho ubytovania, no majú aj reťazce ako Lidl alebo Auchan 

a Monoprix, ktoré u nás nie sú známe (no sú kvalitné). V obchode pokojne poobzerajte a 

preštudujte ponúkaný tovar (niektoré tie potraviny som si musel dokonca googliť, lebo som netušil, 

čo to je). Nakoniec si ale určite nájdete lacné a dobré potraviny, takže hladovať nebudete. Popri 

tom, ako som sa stravoval v Crous, mi 30 eurový nákup niekedy vydržal aj takmer 2 týždne, takže 

strava pri správnom výbere nemusí byť vôbec drahá položka.  

http://www.crous-paris.fr/
https://erasmusu.com/


   

 

To sa už ale moc nedá povedať o doprave, na ktorú si treba dohromady vyhradiť zopár stoviek eur. 

Dostať sa do Paríža nie je problém. Dajú sa zohnať aj letenky za pár desiatok eur. Ťažšie je to už 

ale v samotnom meste, kde odporúčam, pokiaľ sa dá, používať výhradne len metro. Ak sa ním 

potrebujete dopraviť pravidelne, najvýhodnejšie je si zaobstarať Carte Navigo, ktorá stojí cca 75 eur 

na mesiac + asi 5 eur záloha (viac info tu). Keď ju ale získate, potrebujete si na ňu dať fotku 

a podpísať sa na ňu (pozor na to, ja som za absenciu fotky raz dostal pokutu). Výhodou ale je, že 

s touto kartou používate hromadnú dopravu v Paríži v podstate neobmedzene (autobusy, 

električky, metro a vlaky RER v centre – tieto vlaky si ale radím preštudovať pred nástupom, pretože 

mimo centra Paríža v nich už jazdiť bez osobitného lístka nemôžete). Nad zemou je ale doprava 

hrozná. V špičke som autobusom išiel 40 minút cestu, ktorá by mi pešo trvala 45 minút (bez 

zveličovania), takže metro je tá najlepšia voľba na dlhšie trasy. Inak sa dá s online mapami dobre 

chodiť aj pešo.        

 Študentský život: 

Paríž je skutočne miesto, kde sa nedá nudiť. V opačnom prípade si človek neuvedomuje, že je 

v Paríži.  Toto mesto je skutočne jedna z najväčších metropol na svete a je priam až hriechom 

nevyužiť to naplno, keď je tu človek na dlhšiu dobu. Bol som tu totiž už aj predtým ako turista na 

pár dní, ale keď som teraz mal možnosť lepšie Paríž spoznať, musím povedať že naň mám úplne 

iný pohľad ako predtým a zamiloval som si to tu ešte viac. Človek si tu nájde naozaj zábavu úplne 

každého druhu, pokiaľ dobre hľadá a len ťažko si viem v Európe predstaviť miesto, kde by mal 

človek toľko možností, ako práve v Paríži. Či už ide o pamiatky, parky, múzeá, promenády alebo 

diskotéky, koncerty, športové a iné kultúrne udalosti, v Paríži si naozaj každý dokáže prísť na svoje. 

Človek totižto po nejakom čase zistí, že okrem tých najznámejších „povinných“ pamiatok ako 

Eiffelovka, Notre Dame, Víťazný oblúk a ďalšie ponúka Paríž oveľa viac menej známych, no omnoho 

zaujímavejších miest, z ktorých je nakoniec ešte viac uchvátený, ako z tých, za ktorými tam možno 

išiel pôvodne. Je to už ale len tá samotná atmosféra. Napríklad keď ide človek z jednej prednášky 

do inej časti mesta na druhú a prechádza popri Seine, okolo Notre Dame a cez Luxemburské 

záhrady, alebo keď je dlhé okno medzi dvoma prednáškami, tak si môže len tak odskočiť do Louvru 

pozrieť si Monu Lisu, čo je pre študentov zadarmo. Takmer každé múzeum je tu totižto pre mladých 

zadarmo, takže to rozhodne odporúčam využiť.      

Čo sa týka spoločenského života, tak zoznámiť sa tu dá, aj keď sa o to veľmi nesnažíte. Stačí len 

zájsť na pár akcií na začiatku, ktoré organizuje či už škola alebo niektorá zo študentských 

organizácií (ESN, TobeErasmus, Vostok-Assas pre slovanských študentov a mnohé iné, všetky 

nájdete na Facebooku) a okrem zahraničných študentov tam môžete spoznať aj Francúzov. 

Spoznať sa s niekým môžete aj v škole, kto vám môže potom pomôcť pri štúdiu, ako som už 

spomínal, no na to treba ale vedieť dobre po Francúzsky lebo inak sa s Francúzmi niekedy ani 

nedohovoríte (ich angličtina často nie je bohviečo). Kvôli tomu sa aj mnohým môže zdať, že domáci 

http://www.navigo.fr/titres/le-forfait-navigo-mois-presentation/


sú uzavretí a neradi sa spoznávajú, to ale nie je pravda (aspoň z mojej skúsenosti). Ono to môže 

byť aj dosť náročné s niekým udržiavať dlhodobý kontakt, lebo všetko ide strašne rýchlo 

a v podstate neustále spoznávate dakoho nového, no postupom času si nájdete niekoho 

stabilného, s kým chodíte na akcie. Na pivo moc nie, to je v podnikoch veľmi drahé. Najlacnejšie 

býva počas happy hours jednotlivých barov a cena sa začína obvykle na 5 € za 3 dcl. Ja som sa 

napríklad snažil vyhýbať anglicky hovoriacim zahraničným študentom, lebo som sa chcel naozaj 

zamerať na moju francúzštinu a neboli s tým nejaké väčšie problémy, našli sa aj erazmáci hovoriaci 

po francúzsky aj Francúzi, takže ľudia sú tu vážne v pohode, aj keď ich je veľa takže v tom môže 

byť niekedy zmätok 😊      

Často sa tu robia aj akcie špeciálne pre erazmákov a zahraničných študentov, či už v Paríži alebo 

mimo neho. Napríklad rôzne víkendové akcie dakde do zaujímavých miest naokolo (Remeš, 

Champagne, Normandia a podobne). Sú prekvapivo veľmi lacné (často tak do 50-100 eur za 

víkend). Môžete ísť ale aj na akcie na nejaké zaujímavé miesto v Paríži, výstavy, festivaly, spoločné 

kurzy na prípravu skvelých francúzskych jedál alebo len tak na posedenie do nejakého podniku. 

Chcem tým len povedať, že možností je tu naozaj viac než veľa. Stačí len trošku pohľadať, poobzerať 

sa možno aj po okolí a hlavne sa nebáť vyskúšať niečo nové a Paríž vám to naozaj mnohonásobne 

vráti.  

  

 



Záver: 

Napísal som toho skutočne veľa (a to som sa snažil byť stručný a popísať len také základné 

informácie) ale toto som považoval za potrebné aby ste si urobili aspoň nejakú vzdialenú a len 

veľmi približnú predstavu, čo vám život a štúdium v Paríži môžu priniesť. Pravdou je, že sto ľudí 

rovná sa sto príbehov a to, ako váš pobyt v Paríži bude vyzerať, to záleží skutočne len na vás a tom, 

ako si to zariadite. Toto mesto vám ale naozaj má čo ponúknuť, takže poslednú praktickú 

informáciu, ktorú vám dám a čo pokladám za asi najväčšie mínus aj zo strany tých, je grant 

a celkové výdaje vo Francúzsku.  

Celé vaše náklady aj so stravou ubytovaním a dopravou sa môžu pohybovať aj vo výške 1000 eur 

mesačne. Je možnosť požiadať si o CAF (grant udeľovaný francúzskou vládou), ani to ale nepokryje 

vaše celkové výdaje. Keď som si to tak prerátaval, minimálna suma, ktorú budete na celý pobyt 

potrebovať z vlastného vrecka je 600 eur. Treba ale rátať s tým, že to je tá nepriaznivejšia možnosť 

a že reálne vám bude z vlastného treba tak 800 až 1000 eur. Ja som osobne minul ešte o asi 200 

eur viac, no ja som mal problémy s ubytovaním, preto sa mi náklady navýšili. Je pravda, že bez 

Erasmus+ grantu by som asi nebol schopný finančne prežiť, no je pravdou aj to, že s týmto grantom 

nevyžijete ani náhodou, musíte skrátka počítať aj so značnou finančnou čiastkou z vašej strany. 

Napriek tomu sa ale chcem do Paríža vrátiť a byť tu ešte nejaký čas, pretože viem, že ten čas, ktorý 

som tu strávil bol proste pre mňa príliš krátky.  

Ak by ste mali akékoľvek otázky, pokojne sa ozvite na adresu david.paculik@gmail.com, rád 

odpoviem a pomôžem s vašimi otázkami ohľadom pobytu na tejto univerzite.   
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