
UNIVERZA V GRONINGENU 
ERASMUS IZMENJAVA 



PREDMETNIK 

• Predmeti so v angleščini 

• Predavanja so skupaj z mednarodnimi 
študenti, tako da so redna, dobra in 
priporočljiva 

• Predmetnik je sestavljen iz dodiplomskih 
predmetov (BA) in magistrskih (M4, M5) 

• Seznam predmetov za leto 2014/2015 

 

http://www.rug.nl/rechten/education/international-programmes/exchange/courses/schedule-of-courses


ECTS TOČKE 

• Za celotno izmenjavo je potrebno zbrati 40 
ECTS, za polletno 20 ECTS 

• Predmeti so semestrski (1ab oz. 2ab) in 
polsemestrski (1a/1b oz. 2a/2b) 

• Semestrski predmeti imajo ponavadi okoli 6-7 
ECTS,  polsemestrski pa 5-6 ECTS ali 10 ECTS  



PREDAVANJA IN ŠTUDIJ 

• Od študentov se pričakuje, da si preberejo vso 
gradivo, ki je pred predavanjem objavljeno na 
spletu, in preberejo poglavja v knjigi – poudarek 
na individualnem študiju  

• Za vsak predmet so predavanja 1x na teden po 2 
uri ali za 10 ECTS 2x na teden predavanja in 1x 
vaje.  

 



OPRAVLJANJE IZPITOV 

• Vsi izpiti so v angleščini in jih opravljaš skupaj z 
mednarodnimi študenti 

• Pri večini izpitov lahko imaš zraven vso gradivo 
(sodne primere, zakonodajo ipd.) 

• Izpiti so večinoma pisni; izjemoma, če je malo 
študentov, so ustni oziroma nekateri predmeti 
se zaključijo s predstavitvijo seminarske naloge  



OPRAVLJANJE IZPITOV 

• Vsi datumi izpitov in načini opravljanja so 
napisani v tabeli s predmeti, ki ti jo fakulteta 
pošlje, ko se prijavljaš na ERASMUS  

• Na izpite se je potrebno predhodno prijaviti 
preko spletnega sistema Progress 

• Izpiti za polsemestrske predmete so v tednu 
med polovicama, za semestrske pa en teden 
po koncu predavanj oziroma kasneje  

 

 



NAMESTITEV 

• Večina mednarodnih študentov živi v enem 
izmed domov za mednarodne študente  

• SSH, ki deluje prek univerze, deluje kot 
posrednik med teboj in upravljalcem doma 
oziroma privatnikom in ti poišče namestitev  

• SSH računa 300€ za to storitev  

• Sobe so ponavadi privatne, kuhinja in 
kopalnica pa skupna 

 

 



NAMESTITEV 

• Možno je seveda, da si sam preko spleta 
poiščeš namestitev, je pa potrebno biti pazljiv  

• Cene za sobo so skoraj vedno nad 300€, kar pa 
tudi, po večini, velja za študentske domove  

• Groningen ima okoli 140.000 prebivalcev. Od 
tega jih je okoli 50.000 študentov, kar pomeni 
da je stiska s stanovanji (začni iskati zgodaj!)  

 



PREHRANA 

• Študentska menza je v stavbi univerze (kjer so 
tudi predavanja) in v Harmonie kompleksu, 
kjer imajo ponavadi en meni 

• Bonov ali kakšnih posebnih subvencij za hrano 
ni  

• Večina študentov si kuha  

• Groningen pa seveda ponuja vrsto različnih 
gostiln (italijanske, tajske, kitajske, mehiške 
ipd.  

 



STROŠKI 

• Najemnina – 300-400€ 

• Prehrana – malenkost dražja kakor pri nas, 
vendar je na glavnem trgu 3x tedensko 
market, kjer se dobi svežo zelenjavo in sadje, 
ki je tudi ceneješe kakor v trgovini 

• Pijača v barih in lokalih je dražja (kava, pivo) 

• Vendar pa je nočno življenje zelo poceni, klubi 
so ponavadi brez vstopnine, pijača pa tudi ni 
draga 



STROŠKI 

• Rabljeno kolo – 40€-80€  - več se skoraj ne 
splača plačati (kolesa pogosto „izginejo“). 
Veliko je skupin na facebooku, kjer študentje 
prodajajo svoja kolesa, kar se izplača bolj, 
kakor pa jih kupovati v rabljenih trgovinah 

• Javni prevoz – sistem z Oyster card, vendar se 
ponavadi vsi vozijo okoli s kolesi (tudi pozimi, 
ker ni tako mraz) 

 

 



OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI 

• Široka paleta študentskih organizacij, ki organizirajo 
predavanja, seminarje, delavnice, debate ipd.  

• Erasmus student network (ESN) ponavadi organizira vse 
ekskurzije, večerje, kvize, zabave (vsako sredo z 
drugačno tematiko) 

• Univerza prav tako organizira dodatna predavanja in 
ekskurzije  

• Nočno življenje je, primerno število študentom, zelo 
aktivno  

• Šport- Aclo center, kjer imajo raznovrstne športe (tenis, 
plavanje, fitnes, skupinske vadbe...). Članarina je 40€ 
na semester 
 
 



ALI ITI V GRONINGEN? 

• Seveda! Fakulteta ponuja raznolik predmetnik 
in še bolj raznolike obštudijske dejavnosti  

• Predavanja strokovnjakov z različnih področij 
(npr. predavanje tožilke na Mednarodnem 
sodišču za bivšo Jugoslavijo)  

• Groningen je lepo starinsko mesto (Univerza je 
imela lani 400 let), ki pa je vseeno 
“mladostno” zaradi količine študentov   

 



KAKO PA DO TJA? 

• Z avtom je 1300 km iz Ljubljane  

• Različni leti (npr. Adria ima povezavo 
Brnik/Amsterdam, Ryanair 
Benetke/Eindhoven). Nato pa z vlakom do 
Groningena (karto za vlak se kupi kot 
skupinsko preko skupine na facebooku, kjer se 
zbere 10 ljudi, nekdo kupi karto in pošlje link 
ostalim. Zelo priročno tudi za potovanja, saj 
stane povratna karta 7€). 

 



KORISTNE POVEZAVE 

• http://www.rug.nl/ 

• http://www.esn-groningen.nl/ 

• http://www.housingoffice.nl/ 

• https://www.facebook.com/groups/52736781
4022463/  

http://www.rug.nl/
http://www.esn-groningen.nl/
http://www.esn-groningen.nl/
http://www.esn-groningen.nl/
http://www.housingoffice.nl/
https://www.facebook.com/groups/527367814022463/
https://www.facebook.com/groups/527367814022463/
https://www.facebook.com/groups/527367814022463/


KONTAKT 

• Za kakršnakoli vprašanja smo dosegljive na: 

   - tea.cebulj@gmail.com 

   - kranjc.neza@gmail.com 

    - ana.slavec18@gmail.com 

     - sara.orazem@gmail.com   
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