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Úvod 

• Na Erasmus do Ljubljany jsme se vydali v 5. 

ročníku VŠEO na zimní semestr. Touto 

prezentací bychom Vám chtěli zprostředkovat 

malý náhled na život v Ljubljani a dát několik ( 

snad) užitečných tipů. Jelikož jedna prezentace 

o studijním pobytu v Ljubljani již byla vytvořena 

rok před námi, budeme se snažit pouze o 

doplnění, popřípadě o vypíchnutí změn, tudíž 

doporučujeme pročtení obou prezentací, pokud 

máte o Erasmus v Ljubljani zájem .   



Klady, zápory 

• + : poznáte nové lidi, místa, kulturu, pocestujete 

si, osamostatníte se, porovnáte školní systém v 

jiné zemi, zlepšíte si cizí jazyk, zažijete dost 

párty a jiných kulturních akcí   

• - : v zimním semestru do našeho rozvrhu seděly 

v podstatě jen 4 předměty ( ORL, oftalmologie, 

urologie, gynekologie a porodnictví), tudíž je 

třeba poté dohánět v dalším semestru, strach z 

neznáma, náročnější studium z anglické 

literatury  



Jazykový kurz 

• Před samotným zahájením semestru  

• Cena- 75 euro 

• Několik týdnů se snažíte osvojit základy 

Slovinštiny, které poté zpečetíte zkouškou 

( velmi lehký ústní pohovor, udělali to i ti 

co se za kurz naučili Dobr dan a Hvala )  

• Kurz doporučuji- většina lidí se poznala už 

na kurzu a pak spolu trávili celý Erasmus 



Doprava 

• My jsme hojně využívali služeb 

www.blablacar.in a www.prevoz.org, cena 

jízdy Brno- Ljubljana kolem 25 euro a 

člověk skoro vždy našel spoj ve vhodný 

čas ( pokud ne z Brna tak z jiného 

českého města) 

• Další možnosti- vlastní auto, vlak (vyšší 

cena, přestupy), letadlo   

http://www.blablacar.in/
http://www.prevoz.org/


Ubytování 

• Tady jedna VELKÁ rada- podat žádost o koleje co 
nejdříve před deadlinem !! My podali v den deadlinu a 
koleje jsme nedostali ( stejně jako řada dalších)  

• Koleje- cena 90- 110 euro, výhoda je že poznáte plno lidí 
a levná cena, nevýhoda- zejména u dorm 4 menší klid 
na učení a menší komfort co se týče koupelen a kuchyně 

– Rožna Dolina ( dorm 4- párty dům, společné sprchy 
a kuchyně na patře, dorm 14- klidnější, buňkový 
systém)  

– Bežigrad- novější koleje, buňkový systém, méně 
párty   

– Koleje si nevybírate, ale budou vám přiděleny 



• Soukromé- cena pokoje 200- 300 euro plus 
výdaje za energie ( tzn. kolem 170- 180 euro 
pokud pokoj sdílíte) 

• Každopádně pokud nemáte ubytování zařízené 
dopředu, pravděpodobně strávíte několik 
prvních dní ( týdnů) na hostelu  

• Doporučuji hledat na fb skupině- Stanovanjce, 
stanovanjce, kje si?, na web stránkách které 
vám doporučí fakulta a napsat na ročníkový 
email od Slovinců 

 



Studium 

• Jediná změna oproti minulému roku- písemná zkouška z 

ORL  

• Orientační časy učení se na zk ( se školou)-  

– ORL- 2 týdny, oftalmologie- 7-10 dní, urologie- 5 

dnů, gynekologie a porodnictví- 2-3 týdny  

Jelikož je tam gynekologie a porodnictví na 4 týdny a 

jedno odpoledne na porodním sále, doporučuji 

domluvit se a nadchodit si dva víkendy, 

pravděpodobně Vám pak to uznají jako byste 

absolvovali i praxi v 5. ročníku 



Informace o Erazmu by měly být na stránce fakulty 

- v odkazu. Ve spodní části jsou odkazy na 

sylaby a rozvrh, zatím jen na letošní rok (ale 

předchozí roky rozvrh zůstával podobný): 

 

http://www.mf.uni-lj.si/en/content/menu1/2502 

 

Výuka probíhá v angličtině, společně se slovinskými 

studenty, kteří se zapsali do speciálního kroužku. 

http://www.mf.uni-lj.si/en/content/menu1/2502
http://www.mf.uni-lj.si/en/content/menu1/2502
http://www.mf.uni-lj.si/en/content/menu1/2502
http://www.mf.uni-lj.si/en/content/menu1/2502


Jídlo 

• Stále student bony systém 

• Přes slovinskou SIM kartu 

• cena 1- 4,5 eura ( většinou polévka, salát, 

hlavní jídlo, dezert)  

 





Kulturní vyžití 

• V Ljubljani je vše, záleží jak kdo preferuje 

trávit svůj volný čas - od divadla, kina, 

muzeí, sportovních středisek, nákupních 

center, přes čajovny, bary, kluby  

• Doporučuji chodit na první seznamovací 

akce na koleje a případné Erasmus párty 

do klubů, člověk pozná plno lidí a 

zaintegruje se   

 





Výlety 

• Jelikož Slovinsko je malinké, tak je to blízko 
prakticky do všech sousedních ( i nesousedních) 
zemí 

• Tipy- Slovinsko- Bled, Bohinj lake, Savica 
vodopády, Škofja Loka, Soča River, Triglav, 
Triglav National Park, Veliká Planina, Piraň, 
Šmarná Gora, Vintgar, Postojná cave, lyžování- 
Krvavec 

• Mimo- Trieste, Venice, Zagreb, Split, Maribor, 
Sarajevo, Belgrad, Vídeň  

• A mnoho dalších  



• Na výlety doporučuji půjčení auta- na den 

kolem 40 euro, byly i organizované výlety, 

ale ty byly i dvakrát dražší  

• Popřípadě- autobus, vlak, spolujízda na 

prevoz.org, hitchhiking 

 









Enjoy your staying in Ljubljana! 


