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HEIDELBERG 

• Majhno, živahno in študentsko mesto (okoli 150.000 
prebivalcev) 

• študentje prihajajo s celega sveta  

• Univerza Heidelberg je najstarejša v Nemčiji in zelo cenjena 

• vse je dosegljivo s kolesom, tudi javni prevoz je dobro urejen 

• Kako do Heidelberga? Iz Ljubljane vozi direktni vlak (vožnja 
traja približno 9h)  

• Pred vpisom (Anmeldung, Immatrikulation, Bankkonto eröffnen)  

 



 



JURISTISCHE FAKULTÄT 

• Predavanja potekajo v nemščini 

• Nekateri predmeti so tudi v angleščini in drugih jezikih, a ne temeljni 

• V uvodnem tednu prejme vsak predmetnik, kjer so opisani predmeti 
(število ur na teden, vsebina, pogoji, cilj) 

  https://webapps.urz.uni-heidelberg.de/uv_studium/assets/VVZ-
UniHD-20142-JuristFak.pdf 

Z izbiro ni treba hiteti. Learning agreement lahko podpišete novembra, 
potem, ko obiščete predavanja in si ustvarite mnenje o zahtevnosti 
predmeta in ali vas res zanima ipd.  
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• Predavanja se začnejo šele tretji teden v oktobru in končajo prvi teden 
v februarju.  

• Ni posebnega izpitnega obdobja. Izpiti potekajo v zadnjem tednu 
predavanj.   



• Fakulteta organizira tudi Sprachlabor (učenje tujih jezikov) in Tandem-
Programm (študenti fakultete, ki se preko druženja v tandemu učijo 
tujih jezikov). 

 

• Buddy Programm: že pred prihodom v HD se lahko spoznate s 
študentom tukajšnje univerze, ki vam pomaga pri iskanju namestitve, 
spoznavanju mesta, organizirani družabni dogodki tekom leta. 

 

• Organiziran je tudi plačljiv (150 EUR) tečaj Deutsch für Jura-
Studierende in drugi specializirani tečaji ter tečaj nemškega pred 
pričetkom in med semestrom (150 EUR). Za tečaj se pridobi tudi ECTS. 

  

• Večina predavanj poteka v centru mesta v zgradbi Neue Universität. 



ECTS  
• Število predavanj na teden:                    

  1h – 2 ECTS 

  2h – 3 ECTS 

  3h – 5 ECTS 

  4h – 6 ECTS 

  5h – 8 ECTS 

 

• Priporočam, da se prijavite na Arbeitsgemeinschaft (AGs) za 
predmete, ki jih obiskujete. NE prinašajo ECTS, a so odlična izkušnja. 
Presenečeni boste nad osebnim pristopom, aktivnim sodelovanjem 
poleg tega rešitve nalog niso  nobena skrivnost, docenti jih objavijo na 
internetu!  

 



IZPITI 
• Za študente na izmenjavi so izpiti praviloma ustni, a so tudi pisni. 

• Pri Arbeitsgemeinschaft za Erasmus študente je izpit pisni. Rešiti je 
treba primer v Gutachtenstilu, ki je značilnost nemških pravnih 
fakultet, saj nimajo izpitov, kot smo jih navajeni na PF LJ.  

 

GRADIVA  
• Profesorji tujim študentom ne namenjajo posebne pozornosti, a na 

vprašanja odgovorijo z veseljem. Tudi odnos med profesorji in 
slušatelji je bolj sproščen.  

• Izjemoma nekateri pripravijo učne liste. 

• Vsi pa jasno navedejo literaturo, ki je potrebna za izpit . 

 

 



NAMESTITEV 
• Študentski domovi (cena med 220-350 EUR)  

• Prijava za študentski dom se odda v mesecu marcu, po elektronski 
pošti, vse informacije dobite po e-mailu. 

• Priporočam, da izberete WG – stanovanje, kjer si delite kuhinjo in 
kopalnico z dvema ali tremi sostanovalci.  

spoznali boste nemške navade in kulturo (ali druge nacionalnosti), 
zagotovljen NAJBOLJŠI brezplačni tečaj nemščine. Ko si zaželite miru, 
imate še vedno svojo sobo.  

• Namig: če ne dobite sobe takoj, napišite mail… Z lepo besedo se 
morda le najde.  

• Privatna stanovanja, tudi WG-ji so dražja. Cene od 300 EUR naprej. 

 



PREHRANA 

• V centru mesta sta 2 menzi z odlično izbiro hrane (tudi za vegane), ena je 
odprta do 22h vse dni, razen v nedeljo.  

• Cena menija znaša 2,5 EUR 

• Samopostrežni bife, cena je odvisna od teže hrane na krožniku (0,80 EUR za 
100g)  

• Plačilno sredstvo: študentska izkaznica (avtomati, pralni stroji, kopiranje 
ipd.) 

• MarstallCafe: cene prijazne študentom in vsakodnevni dogodki: od 
koncertov, plesa, Tatorta & Bundeslige, bralnih uric, kina in večerov poezije.  

  





STROŠKI 
• Najemnina (220-350 EUR) 

• Hrana (cene v trgovinah so primerljive cenam v Sloveniji) 

• Semesterticket (VRN) – velja širše, ne le v mestu (150 EUR) 

• Kavcija za sobo (350 EUR) 

• Tečaj jezika (150 EUR), Erasmus študenti imajo 50 EUR popusta 

 

• KOLESARJI: mesto in podnebje sta idealna za kolo. Cene rabljenih 
koles med 70-100 EUR. Namig: razmislite, ali se vam res izplača kupiti 
Semesterticket za javni prevoz.  

 



ZABAVA 
• Mesto je študentsko in temu primerno ne manjka klubov in zabav. 

• Univerza ponuja veliko brezplačnih športnih aktivnosti.  

• Mednarodna pisarna organizira tekom semestra veliko izletov, ki so 
cenovno zelo ugodni (okoli 20 EUR).  

• Kino, gledališke predstave in druge kulturne dogodke se izplača 
obiskati tudi v Mannheimu.  

 

 



UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK  



UPORABNE WWW STRANI 

• http://www.jura.uni-heidelberg.de/ 

 

• http://www.uni-heidelberg.de/studium/termine/ 

 

• http://www.studentenwerk.uni-heidelberg.de/ 

 

• http://www.isz.uni-heidelberg.de/ 
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Za konec:  

• Če se vam zdi, da ne najdete vseh informacij na internetu, ne skrbite. 
Uvodni teden je odlično organiziran, kjer boste dobili vse potrebno na 
papirju. Tudi časa za ureditev dokumentov boste imeli več kot dovolj. 

 

• Presenečeni boste, kaj vse lahko doživite in koga vse lahko spoznate v 
tako majhnem mestu.  

 

• Za vsa vprašanja mi lahko pišite na: anka.rangus@gmail.com  

 


