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Výučba prebieha vo francúzskom jazyku, (v prípade výberu predmetov na inej fakulte, napr. ALL, 
možnosť mať niektoré odborné predmety aj v AJ, ŠJ, či inom) 

Táto univerzita vznikla po zlúčení viacerých do jednej. To znamená, že v ponuke univerzít nájdete aj 
Université de Lorraine v Nancy, čo je mesto neďaleko od Metz. Organizácia, ktorá sa stará o Erasmus 
študentov je ale situovaná práve v Nancy, čo znamená, že ak si chcete vybrať napr. buddyho, je to 
možné, avšak ak čakáte, že ESN organizuje aktivity pre erasmus študentov v Metz, ste na omyle. 

Možno ďalším rokom sa nájdu aj 
dobrovoľní študenti v Metz, ktorí si 
to vezmú na starosť. Koniec koncov, 
program sme si vmýšľali sami, 
v menších či väčších skupinách. 
Odhliadnuc od toho, v Metz nič 
nechýba, ak budete ubytovaní cez 
Crous v Saulcy, máte všetko po ruke, 
škola 3min. pešou chôdou, 20min. 
„po vlastných“ od centra mesta, 
5min. a možete sa poprechádzať, 
zašportovať v obrovskom nádhernom 
parku pri rieke Moselle. Jedna cesta 
autobusom (Mettis) stojí 1,70e.  
V prípade , že radi cestujete, Metz 
má výbornú pozíciu, ak cestujete 

v skupine nad 10ľudí jedna cesta vlakom vás vyjde na osobu aj o polovicu menej, alebo tiež môžete 
využiť covoiturage (spolujazda). Na skok máte do Luxembourgu, Nancy, Strasbourg a pod.   
Nevaríte si? Najesť sa môžete v školskej jedalni (3,40e- obed). Ak radi športujete, stačí zaplatiť ročný 
poplatok 10eur pre erasmus študentov a máte k dispozícii všetky športové aktivity, ktoré škola 
ponúka a to v telocvičniach v spomínanom campuse Saulcy. Nakúpiť tovar dennej spotreby sa dá 
vcelku výhodne v Simply (Centre commercial St. Jacque) v centre mesta, prípadne Lidl (15min. cez 
spomínaný park). Čize vsetko je hned za rohom. Večer sme vyrazili do najbližšíc podnikov, naším 
oblubeným bolo Café Comedie. Čo sme 
tiež ocenili, boli dobré študentské ceny, 
pohár vína, malé pivo- 2eurá. Je tam 
niekoľko tanečných barov, vstup zadarmo 
napríklad do Baru Latino, či Guess club. 
Poriadne vytancovať sa dá aj vo Villa 
Rouge, kde premáva minibus jazdiaci 
každých 30min. zadarmo (vyráža 
z námestia hned vedla Comedie). No tam 
to žije az tak od 3tej rana, skor nie. Taxi v 
meste vás vyjde na cca 15eur.   
V prvom rade treba spomenúť , že ja som 
tento pobyt absolvovala v 2.ročníku 



bakalárského stupňa (v zimnom semestri), čiže výrazne špecializované zameranie som nemala. 
V prípade, že sa Vám predmety Vášho štud. programu nepáčia, môžete si to od základov zmeniť. 
Nezabudnite, že pre erasmus je tu možné tuším takmer všetko. Predmety si môžete vybrať aj na inej 
fakulte, dokonca aj vo vyššom, možno aj v nižšom ročníku. Oplatí sa absolvovať kurz francúzštiny na 
začiatku, kde som spoznala úplne prvých kamarátov. Následne si môzete nahlásiť aj hodiny 
francúzskeho jazyka a to za 6kreditov, čo je jedným z mála takto vysoko okreditovaných predmetov. 

   
V prípade, že sa rozhodnete pre Francúzsko, tak určite si nezabudnite doma svoju trpezlivosť, pretože 
Francúzi majú vždy čas. Taktiež využite finančný príspevok francúzskej vlády na ubytovanie CAF , ale 
po príchode sa všetko dozviete a ak chcete dostať 
lepšie, novšie izby v rovnakej cenovej kategórii, tak 
skúste tam pricestovať trošku skôr, lebo sa rýchlo 
obsadzujú. Intráky nie sú nejak extra strážené, čiže 
môžete si kedykoľvek priviesť návštevu, ale zároveň 
treba byť ostražití, do budovy môže vojsť do určitej 
hodiny, kedy sa vstupné dvere zamykajú, hocikto. 
Odporúčam tiež, na začiatku si pozrite aké 
predmety sa vyučujú aj na iných fakultách, ktoré by 
vás mohli zaujať, nájdite si ich v rovzrhu, choďte na 
tu danú hodinu, a v prípade že sa vám pozdáva, tak 
si ho pridajte do LA.   
Určite som zabudla kopu vecí, ale keby niečo, však sa niekoho opýtate, alebo si poradíte medzi 
sebou, ako sme to robili my. Každopádne, Erasmus bola moja najlepšia skúsenost v živote, veľa som 
sa toho naučila. Zdokonalila som sa v jazyku, stala som sa odvážnejšia, priebojnejšia a našla som si 
skvelých priateľov. Aj keď začiatky boli ťažké, resp. sú vždy ťažké, nakoniec som si povedala, že to 
stálo za to!  

Viva Erasmus !   
 
 


