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BERLIN 

o Multikulturno mesto  

o Ogrooomna ponudba kulturnih, zabavnih, 
glasbenih, športnih dogodkov... ni da ni ;)  

o Zelo zeleno mesto – veliko parkov, drevoredov, 
jezer (ki so sicer v poletnih mesecih izredno 
oblegana in ne tako zelo čista, a vseeno prijetna 
osvežitev) 

o Odlična izhodiščna točka za izlete – Leipzig, 
Dresden, Praga, itd. (cenovno zelo ugodne 
avtobusne povezave) 

o 2 letališči (Tegel – Zagreb, Schönefeld – Benetke; 
enosmerne karte že od 30-40€ brez prtljage) 





FREIE UNIVERSITÄT 
 Kampus se nahaja v Dahlemu 

   (= rezidenčna četrt premožnih  

    Berlinčanov, zelo mirna, 

     zelena) 

 Fakultete in univerza sama  

    so ena od druge oddaljene  

    max. 15 minut hoje, tako da študente srečaš na vsakem  

    koraku; še posebej opazno je njihovo število, ko se  

    „zamaši“ izhod iz podzemne železnice   

 Študentje prihajajo RES z vsepovsod (pa ne samo tisti, ki 

so na izmenjavi): od azijskih držav do Avstralije in Južne 

Amerike 

 



 Glavna stavba oz. stavbi univerze (Rost- in 

Silberlaube) sta tako veliki, da so hodniki 
označeni kot ulice (da se kdo ne izgubi ); 

tam se nahajata tudi menza in filološka 

knjižnica (t.i. možgani Berlina) 

 

 



ZEDAT 
 Je visokošolski računalniški center, ki skrbi za vse IT-zadeve 

na FU 

 Že takoj ob vpisu dobite svoj email naslov in geslo za dostop 

do Eduroam-a 

 Na ZEDAT portalu lahko (od doma) urejate veliko 

birokratskih zadev: natisnete potrdilo o šolanju, vnesete 

spremenjene podatke o bivališču, se prijavljate k 

predmetom,... 

 ZEDAT vodi tudi t.i. Distributed Campus, portal, kjer so zbrane 

vse informacije, ki jih mednarodni študenti potrebujejo in 
opisani vsi koraki povezani z vpisom, prijavo bivališča, 

learning agreementom, itd.; poleg tega ponuja tudi splošne 

informacije o življenju v Berlinu 

 Osebno se mi zdi zelo praktično, da je vse centralizirano na 
nivoju univerze→ veliko manj zmede za nas Erasmovce  

 

 

 



PRAVNA FAKULTETA 

 Sestavljata jo dve stavbi – ena z večjimi 

predavalnicami, kjer se izvajajo predvsem 

obvezni predmeti, in ena z manjšimi, kjer 

se izvajajo vaje ter predavanja pri izbirnih 

predmetih 

 



 Izberete lahko vse predmete v okviru programa 
„Staatsexamen“, tistih iz izključno LLM programov se žal 
ne da obiskovati – izbira je kljub temu zelo velika 

 Pregled predmetov v letošnjem in preteklih letih je na 
voljo na: http://www.fu-berlin.de/vv/de/fb → izberite 
semester → Fachbereich Rechtswissenschaft → 
Staatsexamenstudiengang ali  http://www.jura.fu-
berlin.de/international/studierendenaustausch/incomin
gs/kurse/index.html  

 Večino ECTS morate načeloma pridobiti pri nemških 
predmetih; predvsem v 1. semestru je na voljo tudi kar 
nekaj predmetov v angleščini  

 Za Erasmus študente je načeloma predviden poseben 
izpitni red (tj. izpitov naj ne bi pisali skupaj z nemškimi 
študenti), je pa odvisno od posameznega profesorja, ali 
se bo tega dejansko držal (v večini primerov se) 
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 Predavanja potekajo tako dopoldne kot 

tudi popoldne 

 Precej majhna možnost, da se predmeti 

prekrivajo (ne samo znotraj „letnika“), a se 

to vseeno lahko zgodi 

 Izpiti navadno v zadnjem tednu predavanj 

ali prvem tednu počitnic → sredi februarja in 

sredi julija  

 Zelooo dolg premor med semestroma 

(predavanja končajo sredi februarja in 

začnejo sredi aprila) 



 Moja dosedanja izkušnja s predavanj:  

• profesorji in asistenti so izredno dostopni, veseli vsakega 

vprašanja in si brez težav vzamejo čas, da vam 

odgovorijo; že med predavanji spodbujajo kritično 

razmišljanje in razpravo 

• vsa literatura je dostopna (tudi PPT-ji), profesorji celo 

skenirajo relevantne članke, gradivo za vaje nekateri 

asistenti celo natisnejo  

• so tudi razumevajoči do študentov, ki so na izmenjavi, 

predvsem do tega, da naše jezikovne kompetence 

mogoče niso na nivoju rojenih govorcev 

• izpit bo (slej ko prej) naredil vsak, dobra ocena pa ni 
samoumevna 

• nekateri moji kolegi imajo težave s sledenjem 

predavanjem, zato priporočam vsaj osnovno 

poznavanje pravne terminologije 

 

 



Mednarodna pisarna 

 Vse informacije o vpisu, potrdilih, itd. 

pošiljajo na mail, zato ga je potrebno redno 

pregledovati 

 Izredno prijazni, res brez pripomb 

 Tutorjev za tuje študente ni (oz. jih vsaj letos 

ni bilo), vendar jih, glede na učinkovitost 

mednarodne pisarne in portala Distributed 

Campus, niti ne potrebujejo (vsaj kar se tiče 
birokratskega dela ) 



Knjižnica 
 Knjig se v knjižnici pravne fakultete ne da izposoditi (oz. 

zelo zelo omejena možnost izposoje)  

 Možnost fotokopiranja in skeniranja (plačljivo s t.i. 
mensa kartico, ki je vsestransko uporabljiva)  

 Strog režim vstopa v čitalnico → brez torb, plaščev; 
računalnike, vodo in knjige se lahko prinese samo v 
prozorni vrečki , ki jo brezplačno dobite pri vhodu 

 Dostop do 40 zunanjih online podatkovnih baz  

 enotni portal Primo, ki združuje kataloge knjižnic vseh 
fakultet na FU +  

    univerzitetne knjižnice in  

    olajša iskanje literature  

 Knjige, ki se nahajajo  

    v univerzitetni knjižnici,  

    si je možno izposoditi 

 



NAMESTITEV 

 Možnost namestitve v študentskih domovih: cene 

okoli 250€; glede nekaterih pritožbe zaradi 

nedelovanja internetne povezave,  oddaljenosti od 

univerze/centra (cca. 45min) ali slabih povezav z 

javnim prevozom; velika možnost pestrega 

družabnega življenja  

 Zasebna nastanitev: cene nekje 300-450€, odvisno od 

lokacije, velikosti sobe, opreme 

 V Berlinu postaja/je iskanje stanovanja zelo zahtevna 

naloga, zato s tem ne odlašajte! → www.wg-

gesucht.de, www.studenten-wg.de, 

http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/stadt/berlin/  
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PREHRANA 

 2 menzi na kampusu: ena „normalna“, ena 

čisto vegetarijanska; cene so načeloma 

študentom prijazne (sestavljeno kosilo okoli 4-

5€), ponudba relativno velika, hrana 
povprečna (subjektivna ocena ) 

 Kebab na vsakem koraku 

 Cene v restavracijah so za nekaj € višje kot v 

Sloveniji 

 Cene v trgovinah več ali manj enake, nekateri 

produkti celo cenejši (npr. mleko, testenine → 

sploh bio „verzije“) 

 



JAVNI PREVOZ 

 Relativno drag: vsak semester se plača prb. 250€ 

za semestersko vozovnico in študentske 

organizacije, od tega gre 180€ za vozovnico  

 Učinkovit: S-Bahn („mestni vlak“), U-Bahn 

(podzemna), avtobusi, tramvaji (v V in S delu 

Berlina); prek dneva vozijo na max. 10min 

 S semestrsko vozovnico se lahko uporablja tudi 

nekatere regionalne vlake do postaj, ki so 

navedene na zemljevidu:  

   http://mobil.s-bahn-berlin.de/images/liniennetz-    

   berlin-brandenburg.png    



PROSTI ČAS 

 Brezplačni jezikovni tečaji na FU, ki prinesejo 
praviloma 5 ECTS (pomembno: obvezen je 
uvrstitveni test, katerega datumi so vnaprej znani in 
od njih ne odstopajo! Če se želite udeležiti tečaja, 
morate biti torej takrat obvezno v Berlinu). Več 
informacij na: http://www.sprachenzentrum.fu-
berlin.de/ 

 Zelo ugodni športni tečaji in vadbe: prb. 20-30€ na 
semester, velika izbira; organizirajo jih vse univerze, 
prijave so odprte za vse. Več informacij na:  

   http://www.hochschulsport.fu-berlin.de/index.html 

   http://www.zeh.hu-berlin.de/angebot.html 
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 Mednarodni klub FU organizira izlete, obiske 

muzejev, druženja v barih (t.i. Stammtisch) 

 Na voljo so delavnice na različnih področjih: 

pisanje življenjepisa, priprava seminarskih 

nalog,... 

 Veliko gostujočih predavanj 

 Kino klub 

 Kot že omenjeno, najde v Berlinu vsak nekaj 

zase: koncerti, muzeji (navadno nižje cene za 

študente), predstave, klubi (vstopnine prb. 10-

15€),... 

 



Zaključek:  

Organizacija na univerzi/fakulteti je odlična, okolje v 
katerem se nahaja tudi (sploh za tiste, ki si ne želite 
konstantnega vrveža in hrupa mestnega centra) in 
predavanja kvalitetna.  

Hkrati vam Berlin ponuja vse, kar si želite, in to za (za 
nemške razmere) zmerno ceno – sama mesec 
preživim s 700€, z bolj ugodno najemnino bi bil 
znesek lahko tudi več kot 100€ nižji. 

 

Definitivno PRIPOROČAM  

 

 

P.S.: na Times Higher Education Rankingu (področje 
družboslovnih znanosti) FU že diha HU za ovratnik ;)  



Še praktičen nasvet za vse, ki boste odšli na izmenjavo v 
Nemčijo: torrent programe imejte raje izklopljene, saj so 
tukaj glede PIL izredno strogi in se lahko zgodi, da dobite 
zajeten račun zaradi njihove kršitve  

 

 

Za morebitna dodatna vprašanja/nasvete me lahko 
kontaktirate na: 

 
mozetic.daniela@gmail.com 

 

 

 

 
 
*Nekatere slike, uporabljene v predstavitvi, izvirajo iz spletne strani Pravne 
fakultete na Svobodni univerzi v Berlinu. 

 

 

 


