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Göttingen 

• Majhno in umirjeno mesto na Spodnjem 
Saškem (okoli 120 000 prebivalcev)  

• Zaradi velikega števila študentov (okoli 30 000) 
kljub temu veliko možnosti za različne 
aktivnosti (šport - veliko zelenih površin, 
zabava - bari, pivnice, diskoteke) 

• V decembrskem času okrog stare mestne hiše 
postavljen simpatičen majhen božični sejem 





Študij in bivanje 

• Univerza organizirana v obliki kampusa 
• Ena največjih knjižnic v Nemčiji 

 
 
 
 

• Bližina mestnega jedra in  
    študentskih domov (vse je  
    dostopno v 10-15 minutah,  
    zato priporočljiv nakup  
    rabljenega kolesa - max.50 EUR) 

 



• Predavanja so v nemščini, nekaj predmetov je 
angleških (zelo priporočam, da med drugim 
izberete Rechtseinführung für Erasmus-
Studierende, ki ga je možno opraviti s 
sodelovanjem na predavanjih) 

• Izpiti za Erasmus študente so ustni, večinoma 
vredni 6 ECTS 



• Študentski domovi razporejeni po celem mestu 

• Najceneje in najpreprosteje, da do roka (nekje 
junija) pošljete prošnjo za dodelitev sobe, na 
podlagi katere vam bodo do avgusta poslali 
ponudbo. Priporočam, da jo sprejmete - zaradi 
zasedenosti ni nujno, da vam bodo lahko ponudili 
drugo sobo. 

• Za enoposteljno sobo boste odšteli 180-240 EUR 
(privatne namestitve so lahko tudi 2x dražje) 

• Ponavadi se biva z okoli 10  

    drugimi študenti (nemškimi in  

    tujimi) 



Jezikovni tečaji 
• Intenzivni štiritedenski tečaj nemščine, ki ga nudi 

univerza pred začetkom študijskega leta: 
priporočljiv, ne pa obvezen; cena cca 500 EUR;  
informacije za prijavo boste dobili dovolj zgodaj; 
pred začetkom tečaja razvrstitveni test (po prvih 
urah možno zamenjati stopnjo); vključeni izleti in 
razni krožki (šport, kino, ples, petje...) 

• Brezplačni tečaji nemščine skozi cel semester 
(pestra izbira: Sprechen, Wortschatzübungen, 
Grammatik, Schreiben...); pazite, da se prijavite 
dovolj zgodaj, ker so mesta na tečajih omejena 

• Z opravljanjem izpita na koncu semestra možno 
pridobiti ECTS 



Prehrana 

• Na kampusu več menz, kjer obrok stane okoli 
3 ali 4 EUR (v restavracijah je hrana in pijača 
dražja kot pri nas) 

• Kuha se lahko tudi doma, v študentskem 
domu 

• Cene hrane v trgovinah  

    približno enake kot pri nas 

    (Lidl, Aldi-naš Hofer)  



Obštudijske dejavnosti 
• Ob začetku študijskega leta se plača znesek okoli 214 

EUR, na podlagi katerega se pridobi študentska 
izkaznica (Semesterticket): 

 omogoča naložitev denarja in plačevanje v menzi 

 z njo se plačuje v knjižnici (fotokopiranje itd.) 

 zagotavlja brezplačen obisk muzejev, gledališč, 
opere 

 brezplačno koriščenje mestnega avtobusnega 
prevoza v Göttingenu 

 brezplačno koriščenje vlakov po celotnem 
Spodnjem Saškem, do vključno Kassla, Bremna in 
Hamburga 

 



• Šport:  

 Univerzitetni športni center ponuja ogromno 
različnih dejavnosti (fitnes, plavanje, pilates, 
aerobika, plezanje, ples...) po zelo ugodnih cenah 

 



• Drugo: 
 dogodki začetnega spoznavnega tedna, kjer boste 

dobili vse informacije (študij, odprtje bančnega 
računa, ogled mesta itd.) in spoznali ogromno ljudi 

 ¨Foyer International¨- skupina študentov v okviru 
mednarodne pisarne organizira različne dogodke 
(filmski večeri, jezikovne delavnice, izleti, 
izrezovanje buč za Halloween, kuharski večeri) 

 exchange buddy: tutor za mednarodne študente, ki 
vas ob prihodu pričaka na železniški postaji; za vas 
dvigne ključ sobe v študentskem domu, če prispete 
za vikend; nasploh je prvi stik z mestom in ljudmi - 
priporočam!   



Dodatne informacije 

• jan.kosicek@gmail.com 

• spela.metulj@gmail.com 
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