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Reykjavík 
• Najsevernejša svetovna prestolnica 
• V širšem območju mesta živi 209.000 ljudi (121.000 

v mestu) od skupno 302.000 Islandcev 
• V 2014 so prvič presegli mejo 1.000.000 turistov 
• Nepredstavljivo živahno pristaniško mesto z zelo 

raznolikim kulturnim življenjem, zelo razvite urbane 
subkulture, ogromno “street art-a”, številni glasbeni 
festivali (“Airwaves”)… 

• Glavni del mesta je obvladjiv peš, praktično vse je v 
radiju 20 minut hoje iz središča 

• V mestu sta 2 univerzi (poleg UI še Reykjavík 
University) 
 



Háskóli Íslands – University of Iceland 
• Okrog 10.000 študentov, od tega kar 10 % 

tujih 
• Po 2014 Times Higher Education World 

University Rankings uvrščena med 251. – 275. 
mesto 

• Skoraj vse fakultete se nahajajo v kampusu ali 
največ 5 minut hoje od stavbe Univerze 

• Zelo dobro organizirano, vso potrebno 
dokumentacijo ipd. lahko urediš na “Service 
desk-ih” bodisi v glavni stavbi (Háskólatorg) ali 
v posameznih fakultetnih stavbah 

• Odličen informacijski sistem “Ugla” (sova), 
kjer se ureja vse v zvezi s študijem 

• Vsako leto univerza ustanovi Facebook 
skupino, v katero se lahko prijavijo vsi tuji 
študenti 
– (“Exchange students at UI 2014-2015”) 

• Mesec pred začetkom semestra je organiziran 
tudi intenzivni tečaj islandščine za tuje 
študente 

http://english.hi.is/university/map_campus
http://english.hi.is/university/map_campus
http://english.hi.is/university/map_campus
http://www.hi.is/haskolatorg
http://rhi.hi.is/en/ugla_owl
https://www.facebook.com/groups/1532497793643658/
https://www.facebook.com/groups/1532497793643658/
https://www.facebook.com/groups/1532497793643658/


Študijski proces (Facutly of Law) 

• Jesenski semester:  

– 1. 9. – 28. 11.  

– Project week: 13. – 17. 10.  

– Izpitno obdobje: 2. – 17. 12. 

• Pomladni semester:  

– 5. 1. – 10. 4. 

– Project week: 17. – 21. februar 

– Izpitno obdobje: 24. 4. – 8. 5. 

 

Lögberg – zgradba pravne 
fakultete 



Študijski proces - predmeti 
• Jesenski semester: 

– Basic Course in Public International Law (6 ECTS) – traja le 6 tednov 
– International Environmental Law and Sustainable Development (10 ECTS) 
– International Human Rights Law (6 ECTS) – traja le 6 tednov 
– EU Environmental Law (6 ECTS) 
– Seminar - International Climate Change Regulation (2 ECTS) 
– Project in Administrative law - MPA studies (2 ECTS) – traja celo leto 

• Pomladni semester: 
– Natural Resources Law (Basic Course) (6 ECTS) 
– Law of the Sea (6 ECTS) 
– International Economic Law (6 ECTS) 
– EU- EEA Law I (6 ECTS) 
– EU- EEA Law II (6 ECTS) 
– Power and Law in Early Europe and Iceland (6 ali 10 ECTS) 
– Seminar - The Law of the EU´s External and International Relations: An Introduction (2 ECTS) 

 
• Predmetnik se vsako leto nekoliko spremeni – izvajajo se drugi predmeti, nekateri 

od tukaj navedenih pa se ne, zato priporočam, da preverite tukaj. 
• Predmeti so “graduate” ravni, nekateri so del LL.M programa, zato so nekoliko 

zahtevnejši. Kljub temu ni potrebno, da imate za izbiro teh predmetov že dokončan 
dodiplomski študij doma. 

• Izbrati je mogoče tudi katerikoli drug predmet s katerekoli druge fakultete, če 
izpolnjujete (morebitne) pogoje za pristop. Izbira na družboslovnem področju 
izjemno zanimiva, sploh če vas zanima nordijska zgodovina, mitologija, ipd. 

 
 
 
 
 
 

Kip pred univerzo: 
čarovnik Sæmundur 
fróði (“Učeni”), ki se 
bori s hudičem v obliki 
tjulnja. 

https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=nam&chapter=namskeidalisti&kennsluar=2014&deild=14&adeins_enska=1&kenndnamskeid=on&prent=6


Študijski proces – način dela 
• Obseg zahtevane literature je primerljiv našim, pri vseh predmetih je vsaj 1 

učbenik, ter določeno število dodatnih člankov, ki so predhodno objavljeni 
v Ugli 

• Predavanja so bolj interaktivna kot pri nas, kar pomeni, da se pričakuje 
pripravljenost na predavanje 

• Običajna so gostujoča predavanja ali pa predmet predavata po 2 
profesorja 
– Profesorji so izjemno prijazni in odprti, predavanja pa kvalitetna in zanimiva 

• Običajno so predavanja namenjena tako domačim kot tujim študentom, 
vsa seveda potekajo v angleškem jeziku 

• Ni obvezne prisotnosti 
• Pred vsakim predavanjem se običajno v Uglo objavi “outline” oziroma .ppt 

prezentacija predavanja, že na začetku semestra je objavljen natančen 
datumski razpored predavanj s temami in relevantno literaturo 

• Pri vseh predmetih se zahtevajo seminarske naloge v obsegu 2000 – 2500 
besed, ki obsega med 30 in 50 % ocene.  

• Pri večini predmetov se zahteva skupinsko delo in prezentacije, ki običajno 
obsegajo 20 % ocene 

• Omenjenim dodatnim aktivnostim je namenjen “Project week”, ko ni 
predavanj 



Študijski proces - prostori 

• V vseh stavbah v kampusu so računalniške  
učilnice, opremljene s kopirnimi stroji 

– Tudi sicer so računalniške storitve na visokem nivoju, več si lahko 
preberete tukaj. 

• Prav tako so v skoraj vseh stavbah študijske čitalnice, ki so zelo 
mirne in prostorne 

• Knjižnica: 
– Pravna fakulteta ima lastno knjižnico v 3. nadstropju Lögberg-a, ki je 

sicer majhna, a za namene izmenjave več kot dovolj  
– Glavna je Univerzitetna knjižnica (Landsbókasafn Íslands), ki ima tudi 

odlične študijske kapacitete 

• Knjigarna (Bóksala Stúdenta), v kateri boste dobili vso relevantno 
literaturo in še kakšno kavo, se nahaja v Háskólatorg-u 

• Kampus je opremljen tudi z odličnimi prostori za rekreacijo 
(dvorane, fitnes, ...), ki so študentom na voljo po posebej ugodnih 
cenah ali pa brezplačno 

http://rhi.hi.is/en
http://landsbokasafn.is/index.php/english
http://landsbokasafn.is/index.php/english
http://www.boksala.is/?___store=english&___from_store=islenska
http://www.boksala.is/?___store=english&___from_store=islenska


Študijski proces - izpiti 
• Izpiti so pisni ali ustni, ponavadi štejejo 50 % skupne ocene 

– Pisni izpit: izpit je “open-book”, piše se 3 ure na računalnik 
– Ustni izpit: izpit se opravlja pred profesorjem in zunanjim izpraševalcem 

(sodniki, uradniki, …) in poteka 15 – 20 minut. Izpit je “open-book”! 
Izmed cca. 20 vprašanj izvlečeš svojega in imaš nekaj časa za pripravo. 
Oceno izveš šele potem, ko so z izpitom opravili vsi študentje. 

• Izpiti se začnejo takoj po zaključenih predavanjih, kar pomeni, da je 
vsaj določena mera sprotnega dela nujna 

• Izpitni rok je samo 1, t.i. “make-up exams” pa so po zaključku vseh 
izpitov, predvidoma v juniju 
– …vendar: načeloma izpita ne opravijo le tisti, ki ne opravijo katerega od 

obveznih delov (prezentacije, seminarske naloge ali ne pridejo na izpit)  

• Ocene so med 1 in 10, ter so (lahko) polovične. 
– Ocene 10 pri predmetih, ki sem jih izbral, ni dobil nihče; vse kar je blizu 

8,5 je že zelo dobro, povprečje je okrog 7,5. 

• Ocenjevanje je na splošno nakoliko zahtevnejše kot pri nas.  



Življenje na Islandiji – 
vsakodnevne zadeve 

• Bančni račun: nekatere banke ponujajo posebne ugodnosti za študente, vendar pa v praksi računa 
pri banki ne potrebujete, saj ni nobenih posebnih stroškov pri plačevanju z domačimi karticami 
– Nacionalna valuta je Islandska Krona, katere tečaj je okrog 1 € = 150 ISK. 

• SIM kartica: vsi tuji (in tudi domači) študenti kupujejo predplačniške kartice pri podjetju Nova, ki 
omogoča brezplačne klice in SMS-e znotraj svojega omrežja, kar pomeni, da s tem stroškov 
praktično ni. 
– Če kupite ESN Student Card, s katero tudi sicer dobite nekaj dodatnih študentskih popustov, lahko po 

posebni ceni kupite še predplačniško kartico 

• Student residence permit: ker Islandija ni v EU, še vedno veljajo določene dodatne omejitve; ena od 
njih je dovoljenje za prebivanje. Ko ste sprejeti na univerzo vas bodo obvestili o vseh podrobnostih v 
zvezi s tem, v resnici morate izpolniti le en obrazec, zato brez strahu. 
 

• Islandsko vreme  
– rek, ki velja na Islandiji je: “Če ti vreme ni všeč, počakaj 5 minut,” in absolutno drži. Vreme je izjemno 

spremenljivo in precej “britansko”. Skoraj vsak dan malo rosi, pravo deževje pa je redko. Dežniki pa so zaradi 
konstantnega vetra povsem odveč. Pozimi zapade tudi nekaj snega, vendar pa načeloma nič več kot pri nas. 

– Temperature so poleti do največ 20 °C, pozimi pa se redko spustijo pod -5 °C (v Reykjaviku) 
– Zelo priporočljivo je, da vzamete čim več slojev oblačil. Več napotkov pa tule. 
– Pri potovanjih je potrebno biti pozoren na vremenske napovedi, saj so vremenski ekstremi tam precej hujši 

kot pri nas, opozoril pa je veliko manj (skoraj nikoli)  
 

• Letalske povezave: direktni leti WOW Air iz Milana ter Salzburga in Icelandair iz Munchena. 
– Iz letališča v Keflaviku v Reykjavik (45 minut) vsako uro vozijo avtobusi (Kexpress, Flybus, Airport Express) 

http://www.iheartreykjavik.net/2012/06/reykjavik-basics-to-buy-or-not-to-buy-an-icelandic-sim-card/
http://www.survivalguide.esn.is/
http://www.kefairport.is/english/transportation/buses/
http://www.kefairport.is/english/transportation/buses/


Življenje na Islandiji - stanovanje 

• Pred začetkom semestra vam Univerza pošlje seznam 
najemodajalcev z vsemi potrebnimi podatki in kontakti. Seznam se 
sproti posodablja, dogovoriti pa se mora vsak študent sam. 

• Stroški stanovanja se sicer začnejo že pri 300 € (45.000 ISK) za 
sobico (minimum) s skupno kuhinjo, kopalnico, ipd. in običajno 
zajemanjo vse stroške stanovanja (ni doplačil); včasih je izvzet 
internetni dostop! Sicer pa so običajne cene med 350 in 450 €. 
Običajno je, da se ob rezervaciji nakaže polog v višini (vsaj) ene 
najemnine. Pogodbe se ne sklepajo (če boste kaj preveč spraševali, 
bi znali biti vaši gostitelji užaljeni), saj je samoumevno, da dogovori 
veljajo  No, vseeno previdnost ni odveč… 
– Najemniški trg v mestu je zelo na udaru, saj zaradi turističnega navala 

(predvsem krivijo Airbnb) celo domačini težko dobijo stanovanje po 
razumni ceni. Zato velja priporočilo, da si stanovanje zagotovite čim 
prej. Zagotovo so najemodajalci na seznamu univerze tudi nekoliko 
zanesljivejši. 

• Optimalno je, da si stanovanje najamete v območju 101, saj to 
pomeni, da ne boste oddaljeni več kot 15 minut hoje do česarkoli. 



Življenje na Islandiji - hrana 
• Poleg stanovanja so glavni strošek 

hrana, zabave in potovanja 
– Hrana: če si ne boste prav pogosto 

privoščili islandskih specialitet, kot 
so“rotten shark”, “pickled ram’s 
testicles”, ovčja glava v juhi, sušene 
ribe ali pa kitov zrezek, bo mesečni 
strošek hrane okrog 170 – 200 €.  
• Najcenejša trgovina je Bónus, blizu po 

cenah sta tudi Krónan in Nettó. 
• V trgovini se dobi vse, je pa meso precej 

dražje kot pri nas. 

– Cene v restavracijah so za naše 
razmere visoke, glavne jedi se 
začenjajo pri 20 €. Za študente je 
najugodnejša opcija študentska menza 
v Háskólatorg-u ali v restavraciji v kleti 
iste stavbe Stúdentakjallarinn. 
 

http://www.hi.is/haskolatorg
http://studentakjallarinn.is/


Življenje na Islandiji - 
zabava 

• Zabave v mestnih klubih prirejajo ESN Reykjavik, Študentski svet (Stúdentaráð 
Háskóla Íslands (SHÍ)), Pravniško društvo (Orator), ter številna društva z drugih 
fakultet, tako da ne mine teden brez (vsaj) ene.  
– Običajno je na začetku zabave omejena količina piva brezplačna, zato se splača biti zgoden  

• Tudi izven teh organiziranih zabav se v mestu vedno kaj dogaja, predvsem pa se 
najde kaj za prav vsak okus. 

• Cene so relativno visoke, v “happy hour” se pivo sicer dobi tudi po 2 – 3 € (od 350 
ISK naprej), izven tega časa pa po dvakratniku te cene. 

• Alkohol prodajajo samo v posebnih trgovinah (Vínbúðin), ki jih je relativno malo in 
imajo omejen delovni čas – v trgovini dobite pivo z največ 2,5 % alkohola! 
 

* Upoštevajte (in izkoristite), da je islandski 
nacionalni šport obiskovanje termalnih 
kopališč, ki se nahajajo prav v vsaki še tako 
majhni vasi. Cene vstopnic so za naše 
razmere simbolične (nekaj €). 

http://www.happyhour.is/


Življenje na Islandiji - potovanja 

• Po vsem povedanem je ključni razlog za “študijski” 
obisk Islandije izjemna narava. Če se že ne odločite za 
izmenjavo v tej čudoviti deželi, vam priporočam vsaj 
turistični obisk – kljub nekoliko višjim cenam vam 
zagotovo ne bo žal. 

• Za stroške potovanja si je vredno rezervirati vsaj 
kakšnih 150 € mesečno – potovanje v skupini, z 
najemom vozila, so najoptimalnejša in relativno 
poceni. 
– Upoštevajte, da je za rent-a-car nujna kreditna kartica! 

• Številne izlete za tuje študente organizirajo tudi ESN 
Reykjavik, Študentski svet in Orator. 



Potovanje – slika pove 
več, kot tisoč besed  



Povzetek stroškov 

• Stanovanje: 300 € - 450 € (predhodni polog!) 
• Hrana: 170 – 200 € 
• Potovanja: 150 €  
• Zabava: 

– Pivo: 3 € + 
– Vstopnin na zabave ni 

• Študij:  
– Cene knjig so podobne kot pri nas, sam sem porabil cca. 150 € 
– Članarine v knjižnici ni 
– Fotokopiranje: kopije kupite v Ugli in kopirate v računalniških sobah – 0,04 

€ kopija 

• Mestni prevoz (Strætó): 2 € (350 ISK) 
– Linije so dokaj redne; pazite pa na to, da je mogoče plačilo le v gotovini (ne 

vračajo) ali pa z vnaprej kupljenimi kupončki. Karta velja 1 uro in pol. 
– Možen je tudi nakup ugodnih mesečnih kart, če boste stanovali nekoliko dlje 

od univerze. 

• Telefon: 0 €  (10 € za nakup kartice) 
 
 



Uporabne povezave 

• www.english.hi.is/practical_information 

• www.english.hi.is/files/kolbrun/hi_guide-for-
int_2014_lowrez.pdf (Guide for International Students) 

• www.studyiniceland.is/page/sii_frontpage 

• www.straeto.is/english/plan-your-journey/schedules-
and-maps (mestni avtobus) 

 

• www.inspiredbyiceland.com 

• www.guidetoiceland.is 

• www.vegagerdin.is/english 
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Zaključek – Kontakt 

• Na splošno vam izmenjavo v Reykjaviku 
priporočam – nedvomno je izjemna izkušnja, 
sploh za tiste z nekaj “pustolovske” žilice  

 

• Za kakršnekoli dodatne informacije mi lahko 
pišete na: marjan.kos@amis.net 


