Université Catholique de
Lille – Faculté Libre des
Sciences Économiques et
Gestion
La Catho, ako všetci volajú túto univerzitu, sa nachádza na severe
Francúzska pri hraniciach s Belgickom v malebnom mestečku Lille, ktoré
vlastne nie je mestečko, ale riadne mesto, keďže spolu s predmestiami
tvorí aglomeráciu s vyše 1 miliónom obyvateľov. Univerzita je
umiestnená priamo v Lille, do starého mesta alebo priameho centra je
to maximálne 20 minút peši.
Toto mesto je prevažne tvorené typickými domami tehlového štýlu,
ktoré nájdete v Belgicku či Holandsku. Z dôvodu veľkého počtu univerzít,
ktoré sa tu nachádzajú je toto mesto považované aj za študentské
mesto. Lille má takisto veľmi výhodnú cestovateľskú polohu – 35 minút
do Brusselu, 1 hodina do Paríža, 1,5 hodiny do Londýna a Holansko či
Luxembursko tiež nie je ďaleko. Avšak Lille má aj svoje vlastné letisko
a Brussels-Charleroi je vzdialené 1,5 hodinu shuttle busom.
Faculté Libre des Sciences Économiques et Gestion, alebo FLSEG, je škola
so zameraním na ekonomické a manažérske predmety. Na bakalárskom
stupni nájdete študijné programy ako
Economie-Finance,
Internationale d’Economie et de Gestion alebo
Gestion.

Na magisterskom stupni je študijných programov viacej:
International Corporate Management
Management des Enterprise
Management des Banques et des Institutions Financieres
Finance d’Entreprise et de Marchés
Compatibilité, Contrôle et Audit
A tiež double zmiešané programy
Predmety vyučované v anglickom jazyku nájdete na bakalárskom aj
magisterskom stupni – so zameraním na international alebo
intercultural pohľad na odvetvia manažmentu a ekonómie, avšak na
magisterskom špeciálne na International Corporate Management, kde
prevažne učia profesori zo zahraničia a kurzy sú vedené intenzívnou
formou, čiže sa môže stať, že ho budete mať celý týždeň a to je všetko.
Rozvrh nie je stabilný ako u nás, každý týždeň je iný. Ak viete po
francúzsky, šance na výber predmetov sa Vám rapídne zvyšujú, keďže
veľké percento predmetov je vedených vo francúzskom jazyku.
Škola spolupracuje s asociáciou AEU http://www.asso-aeu.fr/en/, ktorá
ponúka študentom ubytovanie v študentských rezidenciách, jedálne,
zdravotnú starostlivosť a športové možnosti. Značná množstvo
internátov je umiestnených v okolí školy, čiže peši je to od 1 do 10
minút, avšak pár internátov je priamo v úzkom centre mesta alebo
mimo Lille. Cena izby sa pohybuje od 240€-450€ a je závislá od veľkosti
izby, avšak na začiatok rátajte s poplatkom za spracovanie žiadosti,
depozit za izbu, voda + energie a iné dodatočné poplatky, ktoré sa môžu
vyšplhať až do 1500€, takže sa nezľaknite, ak to od Vás budú na začiatku
požadovať.
Vo Francúzsku si môžete požiadať o finančný grant na bývanie CAF od
francúzskej vlády, ktorý pokryje čiastočne Váš nájom.

Na škole, ale aj v celom meste, sú ochotní a priateľskí študenti. Taktiež
na fakulte je organizácia študentov BVI, ktorá sa stará o Erasmákov.
Avšak nájdete tam aj iné organizácie, ktoré vymýšľajú spoločenský,
športový alebo cestovateľský program.
Zaujímavosti:
Zásadne sa tu chodí cez prechod na červenú.
Všade sa môžete dostať mestskými bicyklami, peši, metrom
alebo busom.
Zeleninu a ovocie treba kupovať na Wazemmes marché, kde je
asi tak 3 krát lacnejšia.
Ak bývate v AEU internáte, raňajky sú zdarma cez pracovný
týždeň – nutella, džemy a chlebík/bageta + kávovar, ktorý je
Vám k dispozícii celý deň.
Tvárme sa, že ONO sa to akosi vybaví (administratíva,
ubytovanie, CAF,...) a ONO sa to fakt nejak vybaví, ničoho sa
netreba báť, krajina neobmedzených možností.
Treba si doma nabaliť veľa trpezlivosti.
Party zásadne na Rue Solférino alebo vo Vieux Lille.
Bonne chance!!

