Základné informácie
Názov univerzity: Pôle Universitaire Léonard de Vinci
Adresa: 12 Avenue Léonard de Vinci, 92400 Courbevoie, France
Semester: letný
Začiatok letného semestra: 5. januára 2020
Dĺžka štúdia: cca 5 mesiacov
Štúdium v jazyku: anglický/francúzsky, my sme si vybrali anglický
Odbory: Informatika, Manažment, Multimédia (iba vo francúzskom jazyku)

Štúdium vo všeobecnosti
Univerzita sa nachádza v La Defense – moderná business časť Paríža s výškovými budovami
a modernou architektúrou. Jedná sa o súkromnú univerzitu, vďaka erazmus mobilite je
štúdium bezplatné (inak si za ročník študenti platia cca 9000€).

Prvý týždeň štúdia je organizačný, kde nás oboznámili s fungovaním školy, dochádzkou, ich
interným systémom atď.
Na univerzite neboli prednášky - dávali dôraz na samoštúdium teórie, cvičenia boli 3hodinové,
každý týždeň bol iný rozvrh (profesor si vyberal dátum a čas cvičenia, kedy mu vyhovoval),
niektoré cvičenia boli aj online, niekedy vyšlo cvičenie aj na sobotu.
Škola sídlila vo výškovej budove, jedno poschodie bolo vyčlenené ako Learning Centrum, kde
sa študenti chodili vzdelávať/pracovať na projektoch, súčasťou je posilovňa, 3 jedálne.
Všetci zahraniční študenti majú povinný predmet Francúzštiny – na začiatku sme písali
vstupný test, podľa ktorého nás rozdelili do skupín. Študenti, ktorí nikdy neštudovali
Francúzsky jazyk boli zadelení do skupiny úplných začiatočníkov. Netreba sa toho báť, bolo
tam množstvo študentov, ktorí sa francúzštinu neučili a učitelia boli veľmi milí a ústretoví.
Predmety sme si volili v dotazníku, ktorý nám poslal koordinátor univerzity. Informácie o
jednotlivých predmetoch sa dajú nájsť na ich oficiálnej stránke. Predmety sa nedajú
kombinovať z rôznych ročníkov (ak idem študovať 2. ročník letný semester, môžem si
vyberať len predmety ktoré sú v liste 2. ročníka letného semestra).
Manažment
Študentka 2. ročníka bakalárskeho štúdia
Odbor: International Business and Management
Na FRI som študovala 2. ročník Manažmentu, ale vzhľadom k tomu, že univerzita vo
Francúzsku neponúka možnosť študovať 2. ročník letného semestra v anglickom jazyku, a
predmety v 2. ročníku letného semestra sa zhodovali s predmetmi, ktoré som už na FRI
študovala, zvolila som si predmety z 3. ročníka letného semestra.
Vytvorili pre nás osobitnú triedu asi 40-tich erazmákov (zväčša mexičania a kórejci).
Cvičenia boli vysoko praktické – skupinové projekty, eseje. Výstupy z predmetov boli
väčšinou v ústnej podobe (skupinové práce, ktoré sme prezentovali) poprípade eseje a testy.
Predmety, ktoré som študovala:
Social Media Marketing
Financial Strategies for Emerging Companies
Business in Globalized World
French Business Environment
Luxury and Art Business
Online Reputation Marketing
Intercultural Management
International Week

Business English
French Class
Informatika
Študent 1. ročníka inžinierskeho štúdia
Odbor: Computer Science
Na FRI som študent 1. ročníka Inžinierskeho štúdia v odbore Inteligentné informačné systémy
a na PULV som študoval odbor Computer Science.
Na štúdiu sa mi páčilo, že bolo zamerané na predmety, ktoré sa na FRI nevyučujú (napr.
NoSql databázy).
Bol som zadelený do triedy, kde okrem mňa, 1 erazmáka a 2 indov, boli všetci francúzi.
Na každý predmet som musel spraviť semestrálnu prácu a pracovali sme v teamoch. Témy
boli veľmi pútavé.
Predmety, ktoré som študoval:
Chatbot and recommendation systems
Web datamining & semantics
Neural Networks and Deep Learning
Advanced topics in NoSql databases
Web Application Architectures
Project
French Class
Cesta
Možnosť leteckej dopravy - vhodné je riešiť v predstihu, pretože semester začína hneď po
Novom Roku, letenky sú za vysoké ceny, 2 týždne pred odletom cca 200 €.
My sme zvolili možnosť autobusovej dopravy Flixbus 80€ z Prahy do Paríža. Cesta trvala 14
hodín.
Ubytovanie
Univerzita ponúka ubytovanie na internátoch (5 min od školy) za 700 – 900 €/mesiac. (O tejto
možnosti nás informovali v e-maili a poslali nám ponuku na 3 rôzne internáty). Vieme o tom,
že niektorí študenti si dokázali nájsť studio (1 izbový apartmán) za cca 600 €/mesiac.
My sme sa rozhodli ubytovanie riešiť vlastnou cestou – cez portál Airbnb.com. Výhodou
airbnb je to, že peniaze sú poistené, byty sú zariadené, netreba riešiť opletačky s elektrinou,
vodou a internetom.

Poznámka: je dobré hľadať si ubytovanie v blízkosti univerzity, študent ušetrí na doprave
(jednorázový lístok na metro stojí 1,90€ / mesačník cca 70€). Je dobré riešiť v dostatočnom
predstihu, naši spolužiaci bývali zo začiatku v hoteloch. Stravovanie
Cena potravín je v porovnaní so Slovenskom o niečo vyššia, ale napríklad pri nákupe v Lidl,
ten rozdiel nebol taký markantný.
Cena obedu v školskej jedálni: 5,50€.
My sme si varili sami, tým sme si dokázali ušetriť.
Miesta
Paríž je prekrásne mesto, ktoré ponúka veľa možností kultúrneho vyžitia, každý si nájde svoje.
Pre študentov do 25 rokov sú všetky múzeá vo Francúzsku zadarmo.
Must see:
Eiffel Tower, Arc de Triomphe, Sacre Coeur, Louvre, Versailles, Opera Garnier, Saint
Chapelle, Notre Dame
Počas semestra sme mali týždňové prázdniny, počas tohto obdobia všetci naši spolužiaci
niekde vycestovali (z Paríža sa dá dostať pomerne rýchlo takmer kdekoľvek, napr.- Londýn,
Barcelona, Lisabon). Vzhľadom k tomu, že sme mali obmedzené finančné prostriedky,
rozhodli sme sa spoznať Francúzsko – vycestovali sme vlakom na juh Francúzska do
nádherného Nice. Odporúčame aj Cannes / Normandiu...

Sacre Coeur

Eifell Tower

Pigalle Basketball Court

Nice, Francúzsko

Versailles

Arc De Triomphe

Opera Garnier

Notre Dame

