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• Polnočno sonce • Polarna noč 



- Tromsø je zelo lepo mesto, ne veliko, ampak zelo živahno in raznoliko 

- Okolica – narava je čudovita, veliko možnosti za izlete na okoliške hribe in otoke 
- Je pravo univerzitetno mesto, ki ponuja vse, kar študenti potrebujejo za pravo 
študentsko življenje (tako na izobraževalnem kot družabnem področju) 

 

Vendar:  

- če niste pripravljeni na nizke temperature (od -15°C pozimi do +15°C poleti) 

- če niste pripravljeni živeti 2 meseca brez sončne svetlobe ali 2 meseca spati 
pri sončni svetlobi 
 

… potem ta kraj mogoče ni idealen za vas  



UNIVERSITETET I TROMSØ 

• Najsevernejša univerza na svetu (69° N) 

• Ogromen kampus, zraven tudi univ. klinični center 

• Večina stavb na kampusu je med seboj povezanih s podzemnimi 
hodniki (ki služijo tudi kot jedilnice, razstavni prostori, prostori za 
učenje…) – ko res zasneži, študentom ni treba ven na mraz    

• Študentska organizacija, uprava študentskih domov, 
administrativna stavba “The Barn” – senik (na sliki), vse 
fakultete, knjižnice  VSE na kupu  

• 3 velike knjižnice (pravo in psihologija, medicina, družboslovne 
študije), tudi prostori za učenje, printerji, kopirni stroji… 

• Večino svojega časa (študijskega in prostega) študenti preživijo 
na kampusu   

 



PRAVNA FAKULTETA  

 
- Za tuje študente nimajo ravno veliko 

pravnih predmetov na izbiro, vendar pa 
si lahko študenti izberejo tudi predmete 
z drugih fakultet (recimo za politične in 
družbene vede itd.) 
http://www2.uit.no/ikbViewer/page/stu
dents/studies/courses?ar=2012&semest
er=V 

- Nekateri predmeti so na stopnji 
magisterija, vendar če ima dodiplomski 
študent vsaj 3 leta študija za sabo, potem 
večinoma dovolijo, da si izbereš tudi tak 
predmet  

- Za potrebe praktičnega dela (moot court 
itd.) imajo svojo sodno dvorano na PF 

- Veliko je gostujočih profesorjev z drugih 
evropskih univerz, mednarodno 
priznanih pravnih strokovnjakov (npr. za 
pomorsko pravo), sodniki iz EFTA in EU 
sodišča… 
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PREDAVANJA 
(zadaj na sliki centralna uni. knjižnica, prostori za učenje in 

ležanje na kavču ) 

• Predavanja za mednarodne študente so v angleščini, pri 
nekterih predmeti so zraven tudi domači norveški študenti 

• Večinoma so po 2 ali 3 tedne intenzivno vsak dan, potem se 
končajo in imaš dovolj časa (mesec ali več) za učenje do izpita 

• Prisotnosti ne preverjajo, so pa zelo zanimiva predavanja, zato 
je dobro sedeti tam in tudi kaj sodelovati, skupine so manjše 
(po 10-20 študentov), tako da je lažje delati, veliko je tudi 
skupinskega dela (predstavitve, naloge…) 

• Profesorji govorijo odlično angleško, vsa gradiva s predavanj 
(ppt-ji) so dostopna na internetu 

• Profesorji so tudi VEDNO pripravljeni pomagati študentom ter 
se prilagajati našim urnikom ter drugim izpitom 



IZPITI (zadaj na sliki učilnica, kjer se pišejo izpiti) 

• Izpiti: pisni na faksu + take-home exam (ni nujno oboje), 
včasih je take-home exam predpogoj za pisni izpit 

• Izpiti na PF: trajajo 6 ur (brez skrbi, ker to ni veliko časa, 
ponavadi ga celo zmanjka , vmes lahko ješ, piješ, greš ven), 
po 1 ali 2 esejski vprašanji 

• F. za družboslovne in politične študije: 3-urni izpit, po več (4 
ali 5) vprašanj + kakšna predstavitev (skupinsko delo) ali 
take-home exam (1 teden časa) 

• Na izpitu imaš lahko sabo slovar (npr. slov.-ang.) in pa 
dovoljeno gradivo (konvencije, med. pogodbe, EU akte itd., 
oni ti povejo, kaj je dovoljeno) 

• Če redno hodiš na predavanja in seminarje ter delaš naloge, 
izpiti niso težki, je pa koristno delati sproti 

• Izpiti so po koncu predavanj, vendar pred koncem semestra  



NASTANITEV 
• Skoraj vsi študenti so v študentskih 

domovih, mednarodni študenti imajo 
prednost pri dodelitvi sobe, vse to 
uredi SiTO (uprava štud. domov) 

• Se prijaviš za dom preko interneta par 
mesecev pred prihodom 

• Štud. domovi razporejeni po celem 
otoku (ni velik otok, tako da se da vse 
prehoditi, avtobusne povezave so tudi 
dobre) 

• Večinoma gre za lesene hiše 
(Norwegian style), razdeljene na 
koridorje po cca. 5 sob, v eni hiši po 4 
koridorji (odvisno od štud. naselja) 

• Domovi so čisti, zelo urejeni, moderni, 
v kuhinjah vsa potrebna oprema, 
televizija, satelitska antena itd. 



• Vsak študent ima svojo sobo, internet v vseh sobah 

• Skupna uporaba kuhinje (po 5), kopalnic (po 2 ali 3) 

• Domovi precej dragi, ampak še vedno najcenejša možna izbira 

• Okoli 380 €/mesec (3000 kron/mesec) 

• V domovih se počutiš zelo domače, cimri so tako tuji kot domači 
študenti 

• V vseh štud. naseljih tudi pralnice (ki so za študente bolj 
pomembne za “laundry partyje” kot pa za pranje ) 



ŽIVLJENJSKI STROŠKI 

• Norveška je ena izmed 
najdražjih držav na svetu, 
standard tam zelo visok 

• Erasmus štipendija kot 
edini finančni vir zagotovo 
ne zadošča za življenje na 
severu Evrope 

• Hrana je draga, vendar se 
da v nekaterih trgovinah 
nakupovati precej poceni 

• Hrana v restavracijah je še dražja, študenti ne jejo zunaj (niti 
norveški študenti), skoraj vsi kuhajo doma (navsezadnje ima 
tudi to svoj čar – druženje s cimri )  

• Alkohol in cigareti tudi ZELO dragi, vendar znajo študenti 
improvizirat in si doma delajo vino, pivo…  
 



• Mesečna avtobusna vozovnica ni poceni 
(okoli 47 €), vendar: poleti pride prav kolo, 
pozimi pa smuči – poti do univerze urejene 
  

• Ker je Tromsø univerzitetno mesto, imajo 
študenti popuste pri mnogih plačilih 
(vstopnine, avtobusi, izleti,…) 

• Nekatere stvari za študente tudi zastonj (npr. 
printanje v univ. knjižnici kolikor želiš)  

• Skupni stroški na mesec (dom, hrana, bus): 
okoli 600 € (vendar je možno tudi več, saj 
hrana ni poceni – odvisno od prehranjevalih 
navad in drugih “razvad”) 

• Na univerzi so naredili okvirni izračun 
stroškov povprečenega študenta, ki je precej 
višji kot so bili moji dejanski stroški – 
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=e
xplorer&chrome=true&srcid=0B6w47UkrSQ
_9Y2MwYTg3MGEtNzJkOC00MmI5LTgwYmIt
ZTI1N2ZmNGFkN2Ix&hl=en_GB&pli=1 (stran 
11) – izračun ni ravno točen, saj nas je 
večina Erasmus študentov živela s precej 
manj stroški 
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OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI 

• Univerza in International 
Student Union (ISU) ponujata 
mnogo (plesi, jeziki, izleti,…) 

• Možnost učenja norveščine  - 
izvaja univerza, zelo intenziven 
tečaj, zanimiv, zabaven in 
koristen 

• Možnost učenja drugih jezikov, 
izvaja ISU, vodijo študenti iz 
“matičnih” držav (ruščina, 
nemščina, francoščina, 
španščina, korejščina…) – veliko 
študentov tudi ponudi 
individualne ure v zameno za 
druge jezike… 

• Vsi jezikovni tečaji so brezplačni, 
tako od univerze kot od ISU 



• ISU ponuja veliko izletov po 
okoliških gorah ter otokih 

• Imajo tudi svoje koče ali pa jih 
najamejo 

• Nekaj teh izletov je tudi zastonj 

• Narava na severu Norveške je 
PREČUDOVITA! 



• Študentske zabave vsak vikend obvezno 

• Jih prirejajo študenti sami, ni nobene organizacije (kot npr. 
ESN), ni potrebno nobeno članstvo, samo prideš tja, prineseš 
sabo pijačo  in se imaš dobro, obvestilo na FB  

• Ponavadi v študentskih 
domovih, v pralnicah 
(največ prostora) 
“laundry party” – 
preparty, potem grejo vsi 
skupaj ven v mesto 

• Študentska hiša Driv – za 
štud. zabave, dogodke, 
predstave, tudi kosila, 
pijača po štud. cenah… 

 



KORISTNE POVEZAVE 

• Univerza: http://www2.uit.no/ikbViewer/page/inenglish 
 

• Študentski domovi: 
http://www.sito.no/english/housing/applicants 
 

• Seznam predmetov: 
http://www2.uit.no/ikbViewer/page/students/studies/courses?
ar=2012&semester=V 
 

• Tromsø: http://www.visittromso.no/en/ 
 

• Information for new international students: 
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=tr
ue&srcid=0B6w47UkrSQ_9Y2MwYTg3MGEtNzJkOC00MmI5LTg
wYmItZTI1N2ZmNGFkN2Ix&hl=en_GB&pli=1 
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Tromsø je kraj, ki ga zaznamuje preplet mnogih različnih 
kultur, posebno subarktično podnebje, razgibano 
študentsko življenje ter prostranost neokrnjene narave! 

 

Vsega se ne da spraviti v ppt   zato me kontaktirajte, 
če potrebujete še kakšno informacijo 

 

 

 

denise.debernardi@gmail.com  
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