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Študijsko leto

• Zimski semester: september – december

• Poletni semester: sredina januarja – april ali maj

• Končni datum je odvisen od posameznih izpitov.

• Podrobnejši datumi so na spletni strani univerze -
http://www.stir.ac.uk/campus-life/semester-
dates/

http://www.stir.ac.uk/campus-life/semester-dates/


Predmetnik

• V prvem semestru študent opravi 3 predmete
(posamezni predmet je vreden 10 ECTS).

• Vsi predmeti potekajo v angleškem jeziku, brez
razlik med Erasmus in domačimi študenti.

• Pester izbor predmetov iz vseh letnikov



Študij

• Predmeti potekajo po interaktivni metodi: 
študenti se vnaprej pripravijo in potem
debatirajo s profesorji ali v manjši skupini
rešujejo primer. Profesor pokomentira pred
zaključkom ure.

• Ure večinoma potekajo v obliki seminarjev s 
približno 10-15 ljudi v eni skupini.

• Na teden ima študent 6 - 8 ur seminarjev, 
ostalo je samostojno delo (odvisno od vsakega
študenta posebej, koliko potrebuje) 



Študij

• Ocenjevanje je običajno v obliki vsaj 1 eseja
(nekje v sredini semestra) in 1 izpita
(decembra) lahko pa se zahtevajo tudi kake
group presentations

• Način ocenjevanje je omenjen v Module 
Outline, ki si ga lahko preberete na spletni
strani univerze, ko izbirate predmete ob prijavi



Študij

• Med študijem se naučiš raziskovanja primerov, 
zakonov, oblikovanja lastnih idej in njihovega
utemeljevanja ter apliciranja svojega znanja na
realen primer.

• Zelo napredno (aktualni primeri)

• Profesorji (v bistvu vsi delavci univerze) so zelo
prijazni – če potrebuješ karkoli, se lahko
obrneš na njih in bodo našli rešitev



Univerza

• Univerza je zelo sodobna, študentom prijazna, 
zelo mednarodna (stalni študentje iz cele
Evrope, study abroad za en semester iz
Evrope, Avstralije, ZDA, Kanade…).

• Ima tudi veliko stikov s podjetji in 
organizacijami iz celotne Škotske, ki obiščejo
univerzo in iščejo obetavne študente.

• Kampus je eden najvarnejših in najlepših v VB.

• Ima tudi grad in jezero!



Prosti čas

• Na kampusu veliko športnih in družabnih klubov
(clubs and societies).

• Zraven glavne stavbe sta tudi telovadnica in bazen
(za 77£ dobiš semestrsko uporabo vseh prostorov, 
opreme (vključno s fitnesom) in celo udeležbo na
vodenih vajah (pilates, zoga, aerobika, vodna
aerobika, drugo.) 

• Vse je na kampusu!! Tudi kino (MacRoberts)!! 
Karte so do 5£. (v mestu večji kino in restavracije,
vendar karte dražje… (čez železnico))

• Vzdušje te poskra v aktivnost! 



Clubs and societies

• Students Union je dobil več nagrad za 
najboljšega v VB

• V klube se moraš včaniti (pristopnina za 
societies ponavadi 5£, za športne klube je 
semestrska cena polovica celoletne, ki
ponavadi znaša med 10 – 20£  v to je 
vključena uporabe njihove opreme in 
inštrukcije).



Clubs and Societies
• Ogromno klubov (lokostrelsko, 

sabljanje, tenis, odbojka…) 
http://www.stirlingstudentsunion.com/
sportsunion/clubs/

• Societies: vse od dramskega kluba do  
Harry Potter kluba, AirTv (snemaš filme
s super opremo), debatni klub, 
business club (networking), … 
http://www.stirlingstudentsunion.com/
clubssocieties/societies/

http://www.stirlingstudentsunion.com/sportsunion/clubs/
http://www.stirlingstudentsunion.com/clubssocieties/societies/


Potovanja

• Stirling ima centralno lokacijo, zato so 
potovanja dokaj enostavna.

• Do Edinburga prideš v 45 minutah z 
vlakom za 9£, do Glasgowa v pol ure
za 8,10£ (vse to so dnevne povratne
karte).

• Najem avtomobila tudi ni drag.
• V bližini je veliko gradov, jezer, hribov, 

itd (Stirling Castle je tudi zelo lep in 
velik).

• Stirling je tudi vhod v Highlands.



Heartland Travel

Na univerzo pride Heartland Travel 
(http://www.heartlandtravel.co.uk), ki
ponuja 3-dnevno potovanje po Highlands 
(za 15 ljudi).

• Vidiš vse od Isle of Skye do Loch Ness 
(lahko greš na fishing trip ) in po poti
ti vodič (super zabaven Škot) pove
celotno zgodovino Škotske in ogromno
zgodbic!

• Vse skupaj s prenočiščem in hrano
stane 186£ (+10£ če želite na ribolov).

http://www.heartlandtravel.co.uk


Nastanitev

• Lahko si poiščete lastno nastanitev, lahko pa zaprosite za 
University accommodation, ki je zagotovljena vsem, ki jo
želijo

• Cene in opisi sob so dostopni na: 

 Juniper Court (on campus): http://www.stir.ac.uk/campus-
life/accommodation/properties/juniper-court/

 Alexander Court (on campus): 
http://www.stir.ac.uk/campus-
life/accommodation/properties/alexander-court/

 Union Street (v mestu): http://www.stir.ac.uk/campus-
life/accommodation/properties/union-street-
development/

http://www.stir.ac.uk/campus-life/accommodation/properties/juniper-court/
http://www.stir.ac.uk/campus-life/accommodation/properties/alexander-court/
http://www.stir.ac.uk/campus-life/accommodation/properties/union-street-development/


Nastanitev

• V enem stanovanju je več sob.

• Vsak študent dobi svojo sobo.

• Kopalnico, kuhinjo in WC se deli (razen v 
Juniper court, kjer ima vsaka soba tudi svojo
kopalnico in WC – Juniper je tudi najdražji).



Hrana

• Na univerzi sta dva bara, trgovinica, delikatesa
in restavracija Haldenes, v kateri lahko dobiš
velike porcije za 4-5£.

• Večina študentov nakupuje v mestu (Tesco),
na voljo je tudi Aldi.

• Cene so rahlo višje kot pri nas, vendar ne 
bistveno.

• V pubih po mestu dobiš kosilo/večerjo za 5 -
10£ (porcije so velike).



Nočno življenje

• Študenti velikokrat odidejo ven (ponavadi
torek in četrtek).

• V Stirlingu sta dva kluba (Fubar, ki je malo
dražji in večji, ter Dusk) – odpreta se ponavadi
po 22.uri in zapreta ob 02.-03. uri, odvisno od 
dneva.

• Stirling je zelo študentsko mesto.

• Na univerzi so v baru skoraj vsak teden
karaoke, pub quiz, prirejajo pa se tudi plesi



Stirling

• Je zelo majhno mesto (okoli 50.000 
prebivalcev, vendar kar dosti trgovin, pubov in 
dogajanja), oddaljeno 10 minut od univerze z 
avtobusom ali 40 minut peš.

• Za študente je enosmerna avtobusna karta 1£, 
povratna 1,70£, enotedenska 9£ in mesečna
28£.



Kako do tja

• Povezava Salzburg – Glasgow z British Airways, z 
GoOpti do Salzburga je zelo ugodna možnost.

• Z letališč na Škotskem (Edinburg 18£ za najmanj 3 ljudi, 
Glasgow 20£) si lahko naročite Stirling Direct 
(transportna služba univerze), ki vas pobere na letališču
in odloži pred nastanitvijo.

• Lahko pa greste tudi z vlakom in potem še z avtobusom
do univerze.

• Pravočasno pobrskajte še druga letališča.
• Poceni se lahko leti v London, vendar iz Londona z 

vlakom lahko traja tudi do 7 ur in ni bistveno cenejše
od letalske karte.



Za dodatne informacije:

• Lahko naju kontaktirate prek Facebooka ali prek
emaila, z veseljem pomagava!

• Izmenjavo v Stirlingu definitivno priporočava! Je super 
univerza in Škotska je res noro lepa! Ljudje so izjemno
prijazni (ko stopite iz avtobusa, se ne pozabite
zahvaliti vozniku ;)), ogromno je študentov iz celega
sveta -vključno iz Avstralije, Amerike in Kanade! In 
ponuja veliko priložnosti!

• Marko Srebot (marko.srebot@gmail.com) 
• Katja Grunfeld (speedko17@gmail.com)

mailto:marko.srebot@gmail.com
mailto:speedko17@gmail.com

