
IZKUŠNJA NATAŠE LEVSTEK, KI JE V LETU 2015/16 OPRAVILA 

IZMENJAVO NA UNIVERZI V ZÜRICHU 
 

 

Izmenjavo v Zurichu zelo toplo priporočam, na kratko pa bi o izmenjavi poudarila 

naslednje: 

 

Zurich je odlično mesto za izmenjavo, ki ogromno ponuja (kulturno, poslovno, prostočasne 

aktivnosti). Je zelo internacionalno,  urejeno, odlična lega - dobro izhodišče za potovanja, ne 

preblizu in ne predaleč od doma. Domači jezik je švicarska nemščina (zelo drugačna od 

visoke nemščine), skoraj povsod pa lahko komunicirate tudi v angleščini. 

 

Tako kot švicarski sistem na splošno, je tudi sama univerza je zelo dobro organizirana, kot tuj 

študent ste dobro vodeni skozi vse administrativne postopke, na voljo imate tudi vpis v 

"Buddy program" organiziran s strani ESN  (Erasmus Student Network) Zürich, kjer dobite 

stik z domačim študentom, na katerega se lahko vedno obrnete po nasvet in vas na začetku 

lepo popelje v novo okolje.  

 

Predmetnik in izpiti 
Izbira predmetov je zelo obsežna, večina je v nemščini, je pa vsak semester razpisanih tudi 

dovolj predmetov v angleščini, pri čemer je več pravnoekonomskih oz. predmetov s 

specifičnega področja, v katerem prednjačijo Švicarji (npr bančništvo, zavarovalništvo), se pa 

najde dovolj tudi drugih za tiste, ki jih ta področja ne zanimajo. Poleg tega je možna izbira 

predmetov tudi z drugih fakultet (za zadostitev obveznosti s strani domače fakultete se 

upoštevajo le pravni predmeti). 

 

Pri večini predmetov se zahteva večja aktivnost študentov med predavanji, kar se upošteva 

tudi pri končnem izpitu. Izpiti potekajo skupaj z domačimi študenti. Jaz sem imela večino 

ustnih, je pa to seveda odvisno od predmeta do predmeta. 

 

Obštudijske dejavnosti 
Univerza ponuja zelo pester izbor obštudijskih dejavnosti, večina brezplačno: 

 najrazličnejše športne aktivnosti preko ASVZ  (joga, skupinske vadbe, fines, plesi in 

druge veščine) 

 učenje jezikov (intenziveni tečaji pred začetokm semestra, tečaji med letom, 

samostojno učenje pri t.i. SPRACHENZENTRUM) 

 

Namestitev: 
Najenostavnejše in navadno tudi najcenje je zaprositi za sobo preko WOKO (največji 

ponudnik študentskih sob), cena od 350 do 650 CHF. Privatne sobe so navadno dražje, 

povpraševanja je veliko. Velika prednost študentskih domov je tudi v tem, da boste tam še 

bolj izpostavljeni interakciji z mednarodnimi študenti. 

 

Finance 
Zaradi ukinitve erasmus programa, je Švica sama prevzela financiranje tujih študentov, tako 

dobi vsak, ki zaprosi, štipendijo, ki jo v enkratnem znesku prejme v gotovini ob začetku 

semestra (2100 CHF na semester oz. 420 CHF na mesec). 

 

Življenje v Zurichu je lahko zelo drago, vendar se da ob nekaj prilagoditvah in premišljenem 

nakupovanju da priti dovolj solidno skozi mesec. Preko univerze lahko sodelujete v 



raziskovalnih programih, ki so odlično plačani in tako še dodatno zaslužite, ali pa si sami 

najdete kakšno priložnostno delo, ki so ravno tako zelo dobro plačana. Skrb za finance naj vas 

torej ne odvrne. 

 

Še nasvet za konec: 

Svetujem, da izkoristite izmenjavo za rast na najrazličnejših področjih življenja, študijsko in 

osebnostno. Da se nekoliko bolj izpostavite in greste preko svojih običajnih mej komforta - 

družite se z različnimi ljudmi, ne le sebi enakimi, saj boste tako bolje spoznavali sebe in 

druge; potujte, se udeležujte različnih aktivnosti, promovirajte tudi domačo deželo in 

univerzo, pustite vtis. 

 

 

 

Za še več informacij mi lahko pišete na: natasa.levstek@gmail.com. 
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