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O mestu

 Mesto leži ob nemški meji

 Je najstarejše mesto na Nizozemskem

 Cca. 150 000 prebivalcev, od tega več kot 20 000 
študentov

 Mesto je prilagojeno kolesarjem, zato je kolo nujno 
prevozno sredstvo v vseh vremenskih razmerah 

 http://english.nijmegen.nl/





Radboud University Nijmegen

 http://www.ru.nl/english/

 Univerza je organizirana v kampus, tako da je vse, kar 
potrebuješ za študij, na enem mestu.

 Na kampusu je več knjižnic (centralna in knjižnice 
posameznih fakultet), ki so na voljo za brezplačno 
uporabo. Na voljo je tudi veliko računalniških čitalnic in 
čitalnic za učenje. 

 Univerza ponuja jezikovne tečaje (angleščina, 
nizozemščina, nemščina,…), vendar so plačljivi - cca. 
150 eur.



Radboud University Nijmegen

 V sklopu kampusa je tudi športni center, ki ponuja preko 
50 športnih aktivnosti (mesečna karta stane 14 eur)

 Menza: hrana je draga (cca 5-10 eur) in neokusna. 
Študentskih bonov ne poznajo, vendar pa v nekaterih 
restavracijah v mestu ponujajo manjši popust za 
študente

 Na začetku vsakega semestra Univerza organizira 
„Orientation week“. „Mentorji“ vam s koristnimi nasveti 
in praktično pomočjo olajšajo prilagoditev na novo okolje 
(kolesa, mobilni telefon, nakupovanje, transport,…), 
hkrati pa v tem času pridobite veliko novih prijateljev. 



Predmetnik

 Študijsko leto je razdeljeno na dva semestra, vsak semester pa na dve periodi. Praviloma pa 
posamezen predmet traja en semester.

 Izbirate lahko med Bachelor (6 ECTS) in Master´s (7 ECTS) predmeti

 http://www.studiegids.science.ru.nl/2012/en/law/prospectus/fects/contents/

 Nekatera predavanja so obveza, nekatera ne, vendar pa so priporočljiva

 Predavanja potekajo skupaj z domačimi študenti

 Vsa predavanja potekajo v angleškem jeziku

 Zahteva se veliko sprotnega dela (seminarske naloga, predstavitve, eseji, veliko sprotnega 
branja in priprav za predavanja)

 Posamezen predmet obsega eno predavanje (redko tudi ene vaje) tedensko.

 Povprečen zalogaj predmetov na semester je 4. Lahko pa jih izberete  več ali manj. 

 Za vsak predmet je obvezen „Reader“ (Zbirka zakonov, sodb), ki se ga naroči v kopirnici in 
stane cca. 15 eur. Ostali material profesorji objavljajo na internetu. Pri nekaterih predmetih 
pa potrebujete tudi knjige (cca. do 50 eur). 

 Izpiti:

- trajajo 3 ure

- Praviloma pisni

- Na izpitu vedno potrebuješ „Reader“ in včasih dodatno zakonodajo (delno „open book“ izpiti)

 Ocene: lestvica enaka naši, 9 in 10 zelo redko

http://www.studiegids.science.ru.nl/2012/en/law/prospectus/fects/contents/
http://www.studiegids.science.ru.nl/2012/en/law/prospectus/fects/contents/


Nastanitev

 Ponudba privatnih stanovanj je majhna in relativno draga (cca. 400 - 600 
eur za sobo)

 Za tuje študente SSHN ponudi 3 lokacije (Hoogeveldt, Vossenveld in 
Lent):

- mesečni najem sobe je 330 eur (skupaj s stroški)

- Na vseh treh lokacijah imaš svojo sobo

- Lent: kuhinjo, kopalnico in dnevno sobo si deliš še s tremi (Erasmus) 
študenti. Od Univerze je oddaljen 20 min in 10 min do centra mesta (s 
kolesom)

- Hoogeveldt: skupne prostore si deliš še s 16 študenti. Do Univerze cca. 5 
min, do centra mesta pa 10 min. (s kolesom)

- Ob sklenitvi najemne pogodbe vam SSHN ponudi paket posteljnine in 
paket posode (slednjega ne priporočam, ker ni vreden svojega denarja), 
vsakega za cca 50 eur.

http://www.ru.nl/students/exchange_student/housing/

http://www.ru.nl/students/exchange_student/housing/
http://www.ru.nl/students/exchange_student/housing/


 Kolo je obvezno. Kupite ga lahko v številnih prodajalnah rabljenih koles 
v centru mesta. Cene se gibljejo od 70-130 eur. Kolesa pogosto  
„izginevajo“, zato je priporočljivo imeti dobro ključavnico.

 Ker je ceneje, si večina študentov kuha doma (okvirni mesečni strošek 
za hrano je 250 eur)



Ekskurzije

 V okviru Univerze sta vsak semester organizirani dve enodnevni 
ekskurziji. 

 Prav tako različna študentska društva organizirajo ekskurzije (ELSA, 
SILA)

 Pri slednjih gre navadno za obiske obravnav na sodiščih v Haagu (ICJ, 
ICC…)

 Potovanje z vlaki je hitro in udobno, vendar relativno drago (za cca. 50 
eur je mogoče kupiti kartico s popusti do 40 %):

- Včasih pa tudi večji supermarketi ponudijo dnevne vozovnice po zelo 
ugodnih cenah.

 Destinacije:

- Utrecht

- Rotterdam

- Amsterdam

- Den Haag

- …



Dobro je vedeti

 Kreditnih kartic skoraj povsod NE sprejemajo

 Prevoz:

- Najbližje letališče - Dusseldorf Weeze (Ryan air- iz Trsta 
in Benetk (v letni sezoni tudi za 12 eur)

- Redna linija Adria Airways (Brnik – Amsterdam)

- Avto (cca. 300e v obe smeri)


