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Na univerzite sa nachádza fakulta ekonómie a práva. Univerzita je známa najmä kvôli 

fakulte práva, ktorá je hodnotená ako jedna z najprestížnejších v celom Francúzsku.  

 

UNIVERZITA: 

Fakulta ekonómie je menšia, ale rovnako veľmi kvalitná. Erasmus študenti majú 

možnosť výberu zo všetkých predmetov ponúkaných na bakalárskom stupni plus 

predmetov v prvom ročníku mastra (tie moc neodporúčam vybrať, lebo nároky sú tu 

vyššie). Taktiež sú ponúkané predmety z manažérskeho programu (študenti sa môžu 

špecializovať na manažment od tretieho ročníka). Výučba je podobná ako u nás. Teda 

prednášky (cours magistraux- ktoré trvajú tri hodiny!!!) plus cvičenia (traveaux 

dirigées). Niektoré predmety nemajú cvičenia, ale sú len za 4 kredity v porovnaní 

s predmetmi s cvičeniami za 7. Vyučujú sa tu predmety ekonomického zamerania 

(makro, mikro, finančné predmety, matematika, štatistika) predmety 

z medzinárodného ekonomického prostredia, ale aj mnoho manažérskych predmetov 

(HR, Informatika(Databázy, SQL), Marketing...). Ponuka je naozaj bohatá, ťažšie si 

to je akurát zosúladiť. Všetky predmety sú vyučované vo francúzskom jazyku. 

Znalosť francúžštiny je určite výhodou a ísť sem bez akéjkolvek znalosti odporúčam 

iba silnejším povahám. Ale určite sa netreba báť stretla som sa so študentami ktorí sa 

francúzštinu začali učiť mesiac pred príchodom a naozaj sa to dá. 

 

ŠTUDENTSKÝ ŽIVOT 

Čo sa týka študentského života je naozaj bohatý. Paríž je najlepšie študentské mesto 

a nenudila som sa tu ani sekundu. Pôsobí tu aj študentská organizácia ESN. 

 

Paríž je avšak veľmi drahé mesto. Mesačné výdavky sú okolo 800 -1000 eur (záleží 

od ubytovania) a to keď sa človek snaží ako tak šetriť. Francúzska vláda však ponúka 

príspevok na ubytovanie CAF. 

 

UBYTOVANIE 

V Paríži je veľmi tažké nájsť si ubytovanie. Ak si chce cudzinec prenajať byt v Paríži, 

potrebuje garanta, milión dokumentov a buď šťastie + nekonečnú trpezlivosť na 

obvolávanie inzerátov, alebo peniaze na zaplatenie realitnej agentúry. Avšak existuje 

veľké množstvo stránok alebo skupín na fcb, kde môžete nájsť ponuky ostatných 

študentov, ktorí už majú byt nájdený a hľadajú spolubývajúcich, alebo priamo 

vlastníkov bytov, ktorí prenajímajú izbu vo svojom byte. Potom je v Paríži veľa 

daľších ubytovní pre študentov, no opäť je tu dopyt vyšší ako ponuka a tak sa 

prihlášky posielajú celkom skoro, treba si na to dať pozor. Nakoniec je tu možnosť 

dostať izbu v jednej z rezidencií Crous, no iba v prípade, ak sa na poslednú chvíľu 

nejaké miesto uvoľní. Crous je organizácia, ktorá okrem iného (umožňuje študentom 

sa lacno ale dobre najesť v jej kantínach, udeľuje štipendiá atď) poskytuje aj 

ubytovanie v internátoch. 

 

Ak by ste chceli ešte nejaké info kľudne píšte na  
simona.medvedzova@gmail.com 
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