
Panthéon-Assas (Paris 2), Paríž, Francúzsko 

Škola je jednou z 13 Sorbonne univerzít, má fakultu ekonómie a práva, pričom práve 

fakulta práva je hodnotená ako jedna z najprestížnejších vo Francúzsku.  

Na fakulte ekonómie (názov fakulty Économie-Gestion- znamená ekonómia a riadenie) 

sa počas prvých dvoch rokov bakalárskeho štúdia vyučuje hlavne ekonómia a predmety s tým 

spojené- matematika, štatistika, ekonometria, finančné predmety, účtovníctvo a samozrejme 

mikro a makro ekonómia. Po druhom ročníku si študenti vyberajú či chcú pokračovať 

v ekonomickom zameraní alebo sa budú orientovať hlavne na manažment, teda predmety 

manažmentu sú v ponuke od tretieho ročníka a vyššie. Od L3 teda pribúda program Sciences 

du management. Medziiným sa dá v tomto programe vybrať HRM, marketing, obchodné 

a pracovné právo, stratégie, informatika- vyučujú sa programy užitočné pre manažérov (SQL 

a pod) a ďalšie ekonomické predmety.  

V angličtine sa tu nevyučuje vôbec, takisto angličtinu si Erasmus študenti nemôžu 

vybrať ani ako voliteľný predmet a dostať za ňu kredity (bežní študenti angličtinu majú, ale 

veľmi dobre zvyčajne nerozprávajú). Je nutné teda ovládať francúzštinu. Oficiálne 

požiadavky školy na úroveň FJ sú B2 pre bakalárske štúdium a C1 pre magisterské, od 

Erasmus študentov ale nevyžadujú certifikát. 

Ubytovanie pre študentov- obdobu našich internátov- je veľmi ťažké získať, na jeden 

semester zvyčajne nemožné. Takmer každý s ktorým som sa tu stretla tvrdil že ubytovanie 

bolo to najťažšie na vybavenie v súvislosti s celým pobytom, vrátane mimoeurópskych 

študentov ktorí si museli vybavovať víza. Existuje organizácia CROUS, má veľmi výstižný 

slogan- vie étudiante- , poskytuje teda rôzne služby študentom, medziiným tieto internáty. 

Uprednostňuje študentov ktorí prichádzajú na jeden rok a tých je v Paríži toľko že internáty 

zvyčajne naplnia. Ubytovanie si je vhodné hľadať v podstate od momentu kedy študent zistí 

že bol vybraný na erasmus do Paríža. Na konci dokumentu uvediem linky na stránky 

s ktorými je dobré začať. CROUS poskytuje aj stravu, za 3,15 eura dostane študent celé menu 

v študentských jedálniach ktoré sú rozmiestnené po celom meste, a varia fakt dobre. 

Na škole pôsobí organizácia ESN -Erasmus Student Network- ktorá organizuje rôzne 

podujatia na integráciu zahraničných študentov, zvyčajne posedenia v baroch a večere. Každý 

akademický rok vytvorí stránku na facebooku kde pozýva študentov ktorí prichádzajú na svoj 

pobyt. Na tejto stránke sa teda možno navzájom kontaktovať a prípadne si aj nájsť 

spolubývajúcich.  



Škola samotná má vysokú úroveň a to sa aj vyžaduje od študentov. Našťastie na 

ekonomickej fakulte je štúdium trochu jednoduchšie než na právnickej. V podstate v každom 

momente keď prídem do knižnice(a to je fakt veľká), je v nej vždy plno, a to aj v piatok 

večer! Oni sa tu proste stále učia. Tá knižnica ale aspoň stojí za to, pre záujemcov stačí dať do 

googlu do obrázkov hľadať Bibliothéque Assas, je naozaj krásna a výborne vybavená. 

Organizácia štúdia je podobná nášmu na FMUK, sú teda prednášky ktoré sú nepovinné 

a potom takzvané Travaux dirigés (TD), ktoré sú obdobou našich cvičení. Nie všetky 

predmety majú možnosť alebo povinnosť TD a podľa toho sú aj ohodnotené kreditmi. 

 Zhruba týždeň pred začatím výučby sa uskutočňuje informačné stretnutie pre 
zahraničných študentov, kde dostanú od koordinátorov ponuku predmetov, kde sú uvedené 
práve tieto informácie- počet kreditov, nutnosť TD a podobne, z ktorých si vyberú. Možno si 
vybrať z akéhokoľvek ročníka akýkoľvek predmet. Výber stačí nahlásiť do dvoch týždňov. 
Preto, budúci študenti, nestresujte s výberom predmetov a počkajte si až na toto stretnutie. 
(P.S.-nie je to Journée d´ouverture v centre Vaugirard, s ktorým som si to pomýlila ja a po 
celej škole som hľadala niekoho kto by mi pomohol a zapísal predmety. Je fascinujúce, že 
nikto nevedel a ani mi nepovedal že mám proste kontaktovať svojho zahraničného 
koordinátora, ale sa mi snažili pomôcť a zapísať ma do systému, čo im samozrejme nešlo 
a posielali si ma od jedného k druhému.) 

Študenti(treba povedať že iba rodení Francúzi) sú vo všeobecnosti k zahraničným 

priateľskí, odpovedia milo ak sa ich niečo opýtate, ale rozhodne vás nevolajú večer na jedno 

a málokedy sa podelia o poznámky. Všetci kamaráti ktorých tu mám boli ostatní erasmus 

študenti, prípadne takí ktorí normálne študujú na škole od prvého ročníka, ale sú zo 

zahraničia, tí sú oveľa priateľskejší.  

V Paríži si je ľahko narobiť kamarátov, hlavne vďaka ESN akciám. Neskôr si už 

program robíme sami, v tomto meste sa nájde všetko, od hodiny jogy v parkoch, cez laser tag 

až po organizované celodenné výlety do okolia. Parížania radi zdravo žijú a veľa športujú, 

nech človek býva hocikde, neďaleko bude určite park kde sa dá behať. Nikto sa nepozerá 

zvláštne keď v parku hráte petangue alebo cvičíte jogu alebo tai-či alebo čo. Takisto barov 

a klubov je tu neskutočne veľa, nenudila som sa tu ani minútu.  

Jeden jediný mínus ktorý tento pobyt mal je cena. V Paríži je všetko dosť drahé, a aj keď 

sa človeku pošťastí s ubytovaním a zoženie lacno, stále sú mesačné náklady zhruba ako pre 

štvorčlennú rodinu v Bratislave. Ako uvádza stránka školy, grant pokryje akurát 

ubytovanie(so šťastím, niekedy ani to nie). Uvádzam priemerné mesačné výdavky:  

 Ubytovanie- ak sa náhodou zoženie intrák, tak 350-450 eur. Jednoizbový byt 

zdieľaný s ďalšou osobou- od 500 eur na osobu. Garsónka pre jedného- od 600 

eur. 



 Metro a autobusy- mesačne 67 eur. Študentské cestovné- 300 ročne, musí sa ale 

zaplatiť naraz za celý rok (volá sa to ImagineR, na jeden semester sa to neoplatí) 

 Strava- nákupy potravín mesačne okolo 100 eur(a to som kupovala najlacnejšie 

produkty a iba to čo som potrebovala), plus cca 50 eur obedy v CROUS 

 Telefón- 10- 20 eur mesačne(odporúčam Virgin mobile) 

 Poistenie- všade pri ubytovaní vyžadujú aby ste uzatvorili poistenie(napríklad 

v banke, poistenie nehnuteľnosti, keby vám to začalo horeť), cca 15 eur mesačne. 

 Ostatné- toto sú príklady mojich- občasná káva, tlačenie dokumentov- napríklad 

poznámok, nejaké knižky a také neplánované náklady- aj 100 eur mesačne. 

Záleží aj koľko človek chodí po večeroch von. ;)  

Celkovo teda mesačne: nájom + cca 350-400 eur (a to som sa snažila veľmi šetriť) 

Moje odporúčania a postrehy 

Rada pre fajčiarov- zoberte si zo Slovenska cigarety, krabička stojí 7 eur vyššie.  
Banka- nutno mať bankový účet, niektoré banky vám za otvorenie dajú peniaze, po výskume 
dáva najviac Société Géneral- pre študentov vedenie účtu zadarmo, 60 eur za otvorenie účtu, 
plus 20 eur za otvorenie Livret A- niečo ako vkladná knižka, nič to nestojí ani nemusím 
vkladať ak nechcem.  

Bankový účet nedostanete bez ubytovania, musíte ukázať zmluvu. Postupnosť teda:  

1. Ubytovanie, 2. Bankový účet, 3. Telefónna karta (nejde bez BÚ) 

Najlacnejší obchod- Auchan. Vyhľadajte si v google, je to jediný obchod ktorý je obdobou 
nášho Tesca, obrovský a najlepšie ceny a pritom naozaj dobrá kvalita, aj zeleniny a pod. 
Netreba sa báť ani kupovať tú najlacnejšiu značku. Inak tu nič také ako Tesco nemajú, 
fungujú na mini obchodíkoch maximálne o veľkosti supermarketu. Dia- o niečo málo drahšia 
než Auchan, ale stále lacná, niečo ako Lidl. Monoprix- najznámejší obchod, je na každom 
rohu, zvyčajne najdrahšie potraviny. 

V nedeľu je všetko zavreté, vrátane tohto Auchanu, okrem pekární.  

CAF- je to štátna organizácia ktorá poskytuje rôzne finančné výpomoci od štátu, pre 
študentov sa dá využiť APL- príspevok na bývanie. Stačí vyplniť formulár na 
internete(www.caf.fr) a poslať dokumenty ktoré budú požadovať. Tip- prineste si zo SR 
úradne overenú kópiu rodného listu s úradným prekladom do FJ, inak to nedostanete. Tu je 
ten preklad celkom ťažko vybaviť. Ďalší tip- prineste si aspoň 6 fotiek pasového formátu, 
budú sa hodiť.  

Spomínala som síce že treba vedieť francúzštinu, ale musím povedať že ja som sa sem vybrala 
po trojtýždňovom kurze francúzštiny a ďalších ôsmich hodinách čistého času intenzívneho 
doučovania gramatiky(samozrejme že som to nevedela používať, ale aspoň som už vedela 
o čo ide v texte). Teda, jednoducho povedané, nevedela som takmer nič rozprávať keď som 
sem prišla. Koordinátorka- Astrid Herzer- je veľmi milá a zo začiatku bola ochotná sa s nami 
rozprávať po anglicky pri konzultáciách. Na hodinách som nerozumela nič, písala som si 
poznámky tak že som si sedávala za niekoho kto mal notebook a odpisovala som a doma som 
sa na písomky učila asi trikrát toľko než ostatní, lebo som si memorovala celé vety. Našťastie 
sme tu boli obidve z UK ktoré boli na tom rovnako s FJ, takže to bola skôr zábava než 
zúfalstvo, nepripadala som si ako taký blbec, aj keď sme si tým pádom nevedeli navzájom 
pomôcť. Takže, ak strašne chcete ísť do Paríža, ono tú francúzštinu až tak strašne netreba, 
ale určite treba silnú povahu nech neprepadáte zúfalstvu. No a ochotu učiť sa tu celé dni ten 
jazyk. A aspoň fakt dobrú angličtinu, inak sa tu nedohovoríte ani len s ostatnými. Ale ono to 
stojí za to! 



Linky:  

 Predmety: http://www.u-
paris2.fr/88770546/0/fiche___pagelibre/&RH=PROG_ECHANGE 

 Crous: http://www.crous-paris.fr/ 

 Ubytovanie:  
o  Na stránke CROUS- časť Vous loger a potom (tie o ktorých som hovorila)- Les 

résidences du CROUS 
o  Agentúry- napríklad www.lodgis.com. (platia sa vždy provízie!) 
o  Izba u niekoho v byte- http://fr.chambrealouer.com/chambre-a-louer/FR-

France/paris 
o  Iné- napríklad privátne internáty a pod., všetko tu- 

http://www.etudiantdeparis.fr/infospratiques/Logement/Trouver%20un%20lo
gement 

 Blog o Paríži- http://www.paristep.com/sk/clanky/zivot-v-parizi/ 

 Doprava- www.ratp.fr 
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