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MESTO
Največje mesto v Švici; glavno mesto kantona Zürich

Prebivalstvo: približno 370.000
• Število študentov: cca. 50.000 (Pravna fakulteta 3.600)
Ob jezeru Zürichsee
Zanimivo:
• Zürich HB je najbolj prometna železniška postaja na svetu
• Le četrtina prebivalcev si lasti stanovanje
• Albert Einstein je študiral na ETH-ju

PREVOZ
Vlak iz Ljubljane (enosmerna od 30 € naprej)

Letalo iz Brnika (140 - 300 € povratna karta)
Zürich ima odličen javni promet. Veliko študetnov si tudi kupi
rabljeno kolo, zraven je obvezen nakup klujčavnice. Postaje z
brezplačno izposojo koles pa so redke.
• ZZV 110 zone mesečna vozovnica stane 60 €

FAKULTETA
Pravna fakulteta je del centralnega campus-a in tako v bližini
univerze, centra mesta, nacionalne knjižnice,...
Calatrava knjižnica – velika zbirka pravne literature, tudi
mednarodne.
• Knjig si ni mogoče izposoditi domov
• v kolikor se učiš v knjižnici, je v študijskem obdobju dobro priti
kmalu po odprtju knjižnice
Študijski prostori so na voljo tudi v glavni zgradbi univerze in
v drugih fakultetah

ŠTUDIJ
Študetje na izmenjavi lahko izberejo kateri koli predmet iz
bachelor ali master predmetnika in obiskujejo predavanja z
rednimi študenti.
Na master nivoju so del predmetnika tudi izpiti v angleščini,
ki so večinoma gospodarske, mednarodnopravne ali
primerjalnopravne narave. Večina le-teh je vrednih 6 ETCS
točk.
Izpiti so ustni ali pisni v januarju. Poleg tega lahko „mobility“
študentje določene izpite opravljajo v decembru – le ti so
ustni (pri izbiri modulov v oktobru je potrebno biti pozoren,
da si izbereš to možnost) .
Predmetnik

NAMESTITEV
Večina študentov živi v študentskih domovih, vendar so
namestive omejene, zato je potrebno zelo pohiteti s prijavo.
WOKO agencija - posredovanje večine študentskih
namestitev v Zurichu
Ius Alumni Haus – študentski dom namenjen le tujim
študetom prava
(http://www.ius.uzh.ch/aboutus/alumni/alumnihaus.html )
Najemnina stane okoli 400 – 800 CHF

OBŠTUDIJSKE
DEJAVNOSTI
ASVZ – študentsko športno društvo, velika ponudba vadb in
športov
• Večina brezplačno in predhodna prijava ni potrebna
Zanimiva srečanja Finance club-a in Business club-a in
možnost sodelovanja v drugih društvih

Kopanje v jezeru ali reki Limmat
Festivali, opera, kino, umetnostna galerija,..

NEMŠČINA

Grüezi! Wie gaats
dir?☺

Intenzivni tečaj ob začetku semestra

• Prijava v juliju
• 2 tedna, poudarek na spoznavanju Züricha
Semesterski tečaji
• Možnost učenja tudi drugih jezikov
Tečaj je vreden 2 ECTS
Self-Access center
• Učenje v tandemu, dostop do raznovrstnih gradiv, tudi audio
in video

IZLETI IN ZABAVA
Predavanja navadno potekajo od ponedeljka do srede, tako,
da lahko študentje uživajo podaljšan vikend
ESN – Erasmus student network
• Organizirajo različne izlete po Švici, v zimski mesecih tudi
smučanje
• Zabave, tematski večeri
• http://zurich.esn.ch/
Pollyball – gala ples v glavni stavbi ETH-ja
SBB Halbtax kartica

HRANA
Restavracije so drage (cca. 20 CHF/jed), zato študentnje
večinoma hodijo v menzo ali kuhajo
Menza na UZH, ETH in nekaterih fakultetah
• Cena: 5,4 CHF – 10 CHF
Tradicionale jedi: fondue, raclette, Mövenpick sladoled in
macaron-i iz Sprüngli čokoladnice

STROŠKI
Zürich velja za eno izmed mest z najboljšim standardom
življenja in cene so več kot temu primerne
Štipendija 420 CHF
1CHF = 1,2 € (trenutno 1,02 €, )
Najemnina + 200€ hrana + 200 € prevoz, telefon in ostale
nujne stvari
Knjige in fotokopije 150 €

DOBRO JE VEDETI..
Večina formalnih zadev glede študija poteka preko
informacijskega sistema, ki zna biti sprva nekoliko
zakompliciran. Vendar se je vedno mogoče obrniti na pomoč
IT pisarne na Pravni fakulteti.
Za štipendijo poskrbi Švica in jo je mogoče pridobiti brez
posebnih formalnosti. O vseh zahtevanih postopkih so
študenti obveščeni na začetku leta.
Odprtje bančnega računa – za študente je na določenih
bankah brezplačno, različne ugodnosti (vendar načeloma le,
če študent ostane vsaj za eno leto)
Telefon - pre-paid ali naročniški paket (sklene se za eno leto)

VTIS
Kaja: Žal mi je, da sem ostala le en semester. Na začetku
izmenjave se mi je zdelo, da ne bom zdržala toliko časa od
doma , potem pa se na življenje v tujini privadiš in januar se
prehitro izteče. Zurich namreč nudi veliko možnosti
obštudijskega udejstvovanja, kot so izleti, spoznavanje
mednarodnih podjetij in podobno. Vsekakor bi priporočala,
da se izmenjave udeležite za eno leto.
Lara: Čeprav se sem kar nekaj časa odločala za izmenjavo,
sedaj lahko rečem, da bi bila nasprotna odločitev velika
napaka. Zurich po svoji urbanosti ni velemesto (s tem tudi
bolj domač nam), vendar pa ti je redko dolgčas. Skozi
zanimiv študij izboljšaš tudi znanje tujih jezikov, potem pa so
tu še mnoge aktivnosti, šport, izleti, novi prijatelji,... Semester
se še res nikoli ni tako hitro končal. ☺

