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PREDMETNIK

 V nemščini in angleščini (precej oţji nabor)

 Moţnost pridobitve posebnega certifikata v 

primeru izbora več predmetov z določenega 

področja, npr. davčno pravo

 Zanimivost: predavanja o prevzemih in 

zdruţitvah, ki potekajo v prostorih ene 

največjih avstrijskih odvetniških druţb



IZPITI

 Med semestrom se piše t.i. klavzure, ki so 

kot nekakšni kolokviji

 Izpiti so ob koncu semestra

 Predmeti, ki jih izbirajo preteţno Erasmus 

študenti (v angleščini), niso zahtevni, 

medtem ko so nemško predavani predmeti 

na ravni teţavnosti, ki se zahteva od 

avstrijskih študentov



POSEBNOST IZMENJAVE ZA 

DIPLOMSKO NALOGO

 Glavna naloga je zbiranje literature in pisanje diplomske 
naloge; dunajski profesorji so izredno prijazni in pripravljeni 
pomagati, knjiţnica je velika in dobro zaloţena

 Ni potrebno zbrati toliko ECTS, kot se zahteva na običajni 
izmenjavi 

 Vseeno je moţno obiskovati predavanja in opravljati izpite 
(nekateri predmeti se zaključijo ţe nekoliko prej in tako je 
moţno opravljati izpite tudi v primeru krajše izmenjave, moţen 
je tudi individualen dogovor s profesorjem za predhodno 
opravljanje izpita)

 Izmenjava traja maksimalno 3 mesece (sama sem na Dunaj 
odšla ţe septembra, se udeleţila jezikovnega tečaja, nato pa 
ostala še 3 mesece in obiskovala predavanja)



NAMESTITEV

 Namestitev je problematična, če si ţe nekaj 
mesecev pred izmenjavo ne uredite bivanja 
v študentskem domu (kavcija 750 EUR, 
cene pribliţno 300-400 EUR)

 Druge moţnosti: zasebna soba, ki jo sicer ni 
najbolj enostavno najti (cene preteţno od 
300 EUR navzgor; www.jobwohen.at); 
katoliški študentski dom 
(http://www.khg.or.at/studentenheime-2/
cene med 190 in 250 EUR) 

http://www.jobwohen.at/
http://www.khg.or.at/studentenheime-2/
http://www.khg.or.at/studentenheime-2/
http://www.khg.or.at/studentenheime-2/


PREHRANA

 Študentskih bonov ali ugodnih menz, 

kot jo imamo na naši PF, na Dunaju ne 

poznajo

 Večina študentov kuha v domovih ali 

stanovanju

 Ugodno kosilo v 

http://www.khg.or.at/mensa/

http://www.khg.or.at/mensa/


STROŠKI

 Najemnina (ok. 300 EUR)

 Gradivo za študij, učbeniki (ok. 50 

EUR)

 Prehrana (ok. 150 EUR)

 Prosti čas, prevoz ipd.



OB ŠTUDIJU

 Tečaj nemščine: na začetku semestrov 
univerza nudi brezplačen intenziven tečaj za 
Erasmus študente; med semestrom so na 
voljo plačljivi tečaji (moţnosti: 
http://deutschkurse.univie.ac.at/dk, 
http://www.deutschakademie.at/ )

 Tudi na dunajski fakulteti je aktivna ELSA

 Univerza ponuja športne aktivnosti s 
subvencioniranimi cenami

 Popoldanske aktivnosti v domovih (tematski 
večeri, izleti, predavanja, kino večeri …)

http://deutschkurse.univie.ac.at/dk
http://www.deutschakademie.at/


DUNAJ…

 … ponuja ogromno turističnih znamenitosti, 

kulturnih dogodkov in je resnično svetovna 

metropola. 

 Moji predlogi: izlet na Kahlenberg, zajtrk v 

tipični dunajski kavarni, dunajska opera za 

samo 3 EUR (stojišče), obisk Vrhovnega 

sodišča in kava na njihovi terasi, večer v 

Spielbaru



Z DUNAJA V …

 Za 15 EUR povratna karta do Bratislave, 
super ideja za enodnevni izlet

 Ţe za 20 EUR z avtobusom do Budimpešte 
in nazaj

 Če vas zgrabi domotoţje, vozi v Slovenijo 
večkrat dnevno vlak (najcenejša karta za 29 
EUR), še ceneje pa bo, če se dogovorite za 
prevoz preko prevoz.org

http://www.prevozi.org/


UPORABNE SPLETNE 

STRANI

 http://www.univie.ac.at/

 http://juridicum.univie.ac.at/

 http://www.housing.oead.ac.at/wien_e/

unterkunft.asp?keyword=wien

 http://www.facebook.com/elsavienna

 http://www.facebook.com/groups/5425

7712333/

http://www.univie.ac.at/
http://juridicum.univie.ac.at/
http://www.housing.oead.ac.at/wien_e/unterkunft.asp?keyword=wien
http://www.housing.oead.ac.at/wien_e/unterkunft.asp?keyword=wien
http://www.facebook.com/elsavienna
http://www.facebook.com/groups/54257712333/
http://www.facebook.com/groups/54257712333/


FOTO UTRINKI

Na izletu v Bratislavi

S Tadejem  

na Kahlenbergu

S Saro na U-Bahnu
Na Weihnachtsmarktu

Ob Donavi 

na“melanţu”

S cimrami



KONTAKT

Ursic.helena@gmail.com

mailto:Ursic.helena@gmail.com

