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• Aalborg je 4. največje mesto na Danskem s približno 205.000 
prebivalci 

• Je prijetno multikulturno in univerzitetno mesto na severu Danske 

• Dobra izhodiščna točka za ogled sosednjih mest kot so Aarhus 
(2.največje mesto na Danskem), Gothenburg (Švedska), Oslo 
(Norveška) ipd. 

• Ima čudovit živalski ZOO ter manjše letališče (ki pa nima ravno dobrih 
povezav v svet) 
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Nastanitev: 
• Večina študentov živi v campusu, ki je oddaljen cca. 6 km od centra 

mesta 

• Nekaj je tudi študentskih domov, ki so v samem centru mesta, kjer so 
večinoma mednarodni študentje (priporočam nastanitev v centru 
mesta, predvsem na ulici Boulevarden, kjer je najživahneje) 

• Možnost bivanja tudi v zasebnih nastanitvah, ki pa so dražja od 
študentskih domov  

• Mesečna najemnina za študentsko sobo (možnost najema svoje sobe, 
v Aalborgu nimajo študentskih sob za 2 osebi) je cca. 3100 DKK, kar 
znaša približno 415 EUR. 

• Plača se v dveh obrokih skupaj z  depozitom (ta znaša 2 mesečni 
najemnini), ki ga vrnejo ob izselitvi 

 

 



Stroški bivanja: 

• Stroški študija na Danskem so višji od študija v Ljubljani 

• Cena hrane in pijače v trgovinah je ista, v restavracijah pa bistveno 
dražja  

• Možnost poceni kosila v študentski menzi na campusu 

• Pivo v baru/klubu stane tudi do 7 ali 8 EUR  

• Kava je cca. 4,5 EUR 

• Mesečna vozovnica za mestni avtobus stane 50 EUR 

• Povprečni stroški znašajo med 400 in 500 EUR (poleg najemnine)  



Aalborg univerza 

• Univerza ima cca. 20.000 študentov, od tega jih je cca. 4000 tujih 

• Je zelo močna v naravoslovju-večina tujih študentov pride na celoten 
magisterij, relativno malo je Erasmus študentov (vsaj moj občutek je 
bil takšen) 

• Univerza močno promovira timsko delo ter PBL (Problem Based 
Learning), ki pa v primeru pravnega študija ne pride toliko do izraza 

• Mednarodni študentje so z vseh koncev sveta (npr. veliko je 
Avstralcev) 

• Nahaja se cca. 6 km južno od centra mesta, nekaj fakultet  pa je tudi v 
centru (npr. arhitektura) 



Pravni študij 
 • Izberete lahko predmete iz tega seznama: http://www.law.aau.dk/student-

exchange-programme/course-programme/  

• V primeru majhnega števila Erasmus študentov se izvajata samo predmet 
International Sales Law skupaj z nekaj danskimi študenti (to je njihov izbirni 
predmet) ter Drafting Of International Contracts, ki je namenjen samo tujim 
študentom. Poleg teh dveh imate možnost obiskovati nekaj predavanj 
kriminologije na njihovi fakulteti za sociologijo ter možnost opravljati en izpit 
na njihovi ekonomski fakulteti (ni pa obvezno). 

• Lahko se včlanite v njihovo Vis Moot ekipo (v primeru celoletne izmenjave) 

• Predavanja so v angleščini-zgoraj navedena predmeta predava ameriška 
profesorica iz Teksasa, ki živi v Aalborgu. 

• Vsak predmet ima 10 ECTS in se zaključi z ustnim izpitom. Ustni izpit traja cca. 
15 min. Na zagovoru je poleg profesorice prisoten še nekdo iz prakse 
(večinoma so to odvetniki). Podoben je našemu komisijskemu izpitu. 

• Predavanja se začnejo septembra in se zaključijo že sredi novembra. Izpiti so 
novembra ter januarja, v primeru majhnega števila Erasmus študentov se 
lahko  zmenite, da boste opravili vse izpite do konca decembra. 
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Mednarodna pisarna 

• Izjemno prijazna mednarodna koordinatorica, ki z veseljem pomaga  
(marla@law.aau.dk) 

• Mednarodnim študentom sta dodeljena kar dva tutorja-eden je za 
splošne zadeve v t.i. „buddy group“, drugi je pa za študij prava 

• Ob prihodu je kar veliko birokracije kot so: prijava bivališča, prijava v 
študentski sistem za ocenjevanje (podoben našemu ŠISU), 
zdravstveno zavarovanje, razne registracije za mestne študentske 
vozovnice ipd., kjer so tutorji izjemno koristni 
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Pravna fakulteta  



Na sliki levo je največja predavalnica 
na PF, desno pa ena izmed 
predavalnic na EF 



 Obštudijske dejavnosti: 

  - na začetku šolskega leta se predstavijo vsi športni/kulturni klubi, 
kamor se lahko brezplačno včlanite  

- veliko različnih študentskih organizacij, ki pripravljajo razne dogodke, 
izlete, zabave itd. 

- možnost brezplačnega učenja danščine trikrat na teden v občinskem 
jezikovnem centru (Sprogcenter) 

- univerza ponuja tudi brezplačne tečaje drugih jezikov (španščina, 
francoščina ipd.) 

- kljub temu, da je Danska draga država za študij, ima presenetljivo 
veliko stvari na voljo brezplačno   

 

 



Nočno življenje v Aalborgu 
 
• Mesto ima posebno „party ulico“ Jomfru Ane Gade, kjer je cca. 20 

različnih diskotek in pubov 

• Vsako sredo so t.i. international nights v študentski hiši v centru 
mesta, ki je zelo priljubljena med študenti  

• Skoraj vsak vikend je kakšen  brezplačen koncert oz. dogodek v 
mestnem parku ter v Nordkraftu (nekakšen danski Cankarjev dom) 

• Poleg tega sta priljubljena tudi kluba Platform 4 ter 1000 FYRD, ki sta 
kluba z alternativnim glasbenim in drugim kulturnim  programom 
(nekakšna mini Metelkova) 



Levo Jomfru Ane Gade podnevi, desno pa 
ponoči  



  
 



Uporabne spletne strani: 

 • http://www.en.aau.dk/  spletna stran univerze, kjer so vse potrebne 
informacije glede študija (zelo kakovostna spletna stran) 

• http://www.en.aub.aau.dk/ univerzitetna knjižnica 

• https://lifeinaalborg.wordpress.com/ spletna stran z  nasveti, kako 
poceni živeti v Aalborgu  

• http://sprogcenteraalborg.dk/ spletna stran brezplačnega tečaja 
danščine  

• http://www.rejseplanen.dk/  spletna stran za načrtovanje potovanja z 
vlaki/avtobusi po celi Danski 

• https://gomore.dk/ danska verzija naših Prevozov.org- priporočam 
uporabo te strani za potovanja po Danskem. Je izjemno zanesljiv in 
najcenejši način potovanja + tako spoznate še več domačinov/ink   
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Za morebitna 
vprašanja/nasvete me 

lahko kontaktirate preko FB 
ali na 

jan.pajntar@gmail.com 


