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Библиотеката в ректората на университета – място
за всекидневни посещения, занимания с четене и
възможности за използване на интернет.

Градската библиотека също си заслужава да бъде
посещавана редовно.

Други интересни дейности биха били посещението
на най-голямата катедрала във Франция – Нотр Дам
дьо Амиен...

...Или къщата музей, в която е живял Жул Верн.
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Университета „Жул Верн” е подходящ както за студенти изучаващи хуманитарни
специалности, така и за студенти от икономическите направления. Базата на
университета е много добра - разполага с няколко факултетни сгради и библиотеки,
разпръснати из китното градче Амиен. Спортните зали и съоражения също са на
разположение на международните студенти.
Университета има добре функциониращ и много отговорен отдел Международна
дейност (DAI), от който помагат на студентите да се свържат със съответните факултетни
координатори и да запишат курсовете, които биха им били най-полезни. Към отдел
Международна дейност можете да се обръщате със всякакви въпроси, касаещи
условията ви на престой по време на студентския обмен. Стига да отидете в приемното
им време, винаги ще ви посрещнат с големи усмивки и ще ви вдъхнат усещане за
приятелство.
Около различните факултети са разположени и студентски общежития, от които
студентите се намират на не повече от десетина минути път до избраните от тях
факултети. Транспортната мрежа е на много добро ниво, съществуват възможности за
месечни карти и намаления за студенти.
Условията на общежитията са добри. Стаите не са големи (9м2) и разполагат с легло (без
чаршафи), хладилник, локален интернет (за който е добре да си носите кабел) и баня. На
всеки етаж общежитията разполагат с обща кухня, в която има всички необходими уреди
за готвене (от вас остава да си набавите необходимата посуда – но за такива неща
местната ESN организация помага като в началото на всеки семестър организира размяна
на предмети между заминаващите и пристигащите студенти.
Амиен е предимно студентски и ученически град, в който са разположени няколко
университета и редица начални училища. По неговите улици непрекъснато ще бъдете
заобиколени от ваши чуждестранни колеги. Съществуват и места, в които се обявява ден
от седмицата, предназначен за срещи на чужденци и местни представители с цел езиков
и културен обмен.
Града разполага с прекрасен музей (умален вариант на Лувъра в Париж), къщата на Жул
Верн, Зоологическа градина, няколко кино зали, многобройни станции за колела под
наем, станция за взимане на лодка (да, града има прекрасна част с възможност за каране
на лодка), чудесни паркове, най-голямата катедрала във Франция и летище в близост (в
съседно студентско градче, наречено Буве (Beauvais)).

