
Eramus v Grazu 
  

V Grazu sem študirala v zimskem semestru 2008/09 (9. semester) in s tem semestrom 
sem bila tako zelo zadovoljna, da se mi je bilo na koncu kar težko vrniti nazaj v 
Slovenijo, zapustiti vse nove prijatelje in se ponovno preklopiti v stari sistem. Življenje 
na Erasmusu je nekaj zares posebnega: tako drugačno, tako intenzivno, tako aktivno. 
Tega mnenja smo prav vsi Erasmus študentje, ne glede na to, kje smo opravljali naš 
študij, zato ti bom jaz z nekaj podatki čimbolj objektivno poskusila predstaviti prednosti 
in slabosti študija farmacije v Grazu in ti olajšala tvojo odločitev o destinaciji tvojega 
študija. 
 
Študij: 
 
Če je mogoče, opravljaj Erasmus študijsko zamnejavo v 9. semestru, ker je zaradi dveh 
izbirnih predmetov močno olajšano iskanje primerljivih predmetov na instituciji 
gostiteljici. V Grazu so predmeti ponavadi ocenjeni z manj kreditnimi točkami kot v 
Sloveniji, zato posvetovanje s koordinatorjem izmenjave pri nas ne bo škodilo. Celo 
Avstrijski študentje na semester ponavadi zberejo okrog 20 - 25 točk, zato se je eden 
izmed profesorjev prijel za glavo, ko sem mu povedala, da jih sama moram zbrati 30.  
 
Predmete poskušaj izbrati vse iz enega letnika, saj to pomeni, da se ti terminsko ne bodo 
prekrivali. Sistem vaj je drugačen kot pri nas, v Grazu so namreč razporejene v blokih. 
To pomeni, da imaš ene vaje npr. 3 tedne zaporedoma, od ponedeljka do petka po 5 
polnih ur na dan. Kolokviji na vajah so večinoma sprotni. To pomeni, da naslednji dan 
zagovarjaš vajo, ki si jo opravil prejšnji dan, na koncu pa ni zaključnega kolokvija. 
Sistem mi je bil všeč, saj te prisili v sprotno delo, zagotavlja kvalitetnejše znanje, 
kampanjskega učenja pred izpiti praktično ni. 
 
V začetku septembra ti predstavijo na univerzi sistem UNI GRAZ ONLINE, ki je verzija 
našega e-studenta. Preko tega sistema se v septembru prijaviš na predavanja in vaje. 
Oznake: 
 
UE pomeni vaje, prisotnost je obvezna 100% 
VU pomeni predavanja z vajami, prisotnost je obvezna 100%, saj skupaj s profesorjem 
rešuješ praktične primere 
VO pomeni predavanja, priotnost ni obvezna, zato se ti kakšen termin lahko tudi prekriva 
 
Poleg naslova predmeta je napisan kontakt njegovega nosilca. Nujno moraš kontaktirati 
vse profesorje, pri katerih opravljaš vaje. Kot erasmu študent imaš prednost opravljanja 
vaj pred avstrijskimi študenti, vendar pa se zna zgoditi, da te profesor malo povpraša, kaj 
vse si že opravil v Sloveniji. (naslovi predmetov, vsebina) Nujno  s seboj vzemi izpisek 
opravljenih predmetov preveden v angleški jezik. (dobiš v našem referatu) Do profesorja 
stopi v kontakt čimprej, da urediš vse potrebno.  
 



 
V laboratoriju potrebuješ haljo, očala, kalkulator ter mali fascikel (A3) za oddajo poročil.  
 
Koordinator za Erasmus študente je profesor 

reinhold.wintersteiger@uni-graz.at 
 
 
Nastanitev: 
 
Nastanitev ureja agencija ÖH. Priporočam, da živiš v privatnem stanovanju, saj so cenejši 
kot študentski domovi! Jaz sem živela stanovanju , ki je bil o oddaljeno 5 minut hoje do 
fakultete in 15 min do centra. Živela sem v ogromni dvoposteljni sobi (35 m2), plačevala 
sem 180 evrov na mesec. (stroški razen interneta vključeni) Lastnica stanovanja je Linde 
Lanz, naslov stanovanja je Merangasse 52. Če na ÖH zaprosiš za to sobo, ti bo gotovo 
dodeljena. 
Stanovanje pa je ogromno, preverjeno gre vanj tudi 70 ljudi ;) 
 
Prehrana: 
 
Avstrijci bonov za subvencionirano prehrano nimajo, najboljša destinacija za kosilo je 
Katoliška menza, oddaljena 2 minuti od fakultete. Kosilo stane 3,5 evra, če si svojo 
študentsko izkaznico potrdiš v enem izmed avtomatov na univerzi.  
 
Kopiranje: 
 
zapiske fotokopiraj v ÖH, oddaljna 1 minuto od fakultete, cena fotokopije je 5 centov, 
drugje je dražje. 
 
 
Za vse dodatne informacije me lahko kontaktiraš na  
nezza.benedik@gmail.com 
 
 
 
 


