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Jena 
• Jena je majhno univerzitetno mesto (malo večje od Maribora), leži v 

Turingiji, v nekdanji DDR. Blizu je Leipzig, malo dlje Berlin in 
Frankfurt, do nje pa se z vlakom pripeljete mimo Münchna.  

• Je inovacijski center Nemčije. Tukaj ni brezposelnosti.  

• Najbolj se v tem mestu najdejo tisti, ki študirajo fiziko in optiko, pri 
pravu je med drugim poudarek na gospodarskem statusnem pravu.  

• Mesto je zelo varno. Če kaj izgubite, boste po mojih izkušnjah to 
dobili nazaj. Telefon, pulover ali denarnico.  

• To majhno mesto je tako priljubljeno, da se večina domačih študentov 
vrača, nekateri tuji pa si želijo ostati. Zakaj? Menda ima poseben čar. 
Študenti, ki zvečer zahajajo ven, se med seboj vsi poznajo.  

• Če želite študirati v velikem, znanem mestu z ogromno 
znamenitostmi, Jena ni za vas. 



Jena 
• Mesto ima velik park, kjer lahko tečete, veliko študentov uporablja kolo, okoli 

Jene je nekaj zelo lepih pohodnih poti, ponudba športnih aktivnosti je bogata. 
Botanični vrt je vreden ogleda. Zanimivo je znamenito zgodovinsko 
pokopališče. 

• V Turingiji si oglejte mesto Erfurt in Weimar. Ne predaleč pa so prej 
omenjena mesta (Berlin, Frankfurt, München), tudi Bamberg in Regensburg 
sta vredna ogleda.  

• Dobro kavo z mlekom lahko pijete za 1,5 EUR, v povprečju stane okoli 2 EUR. 
Cene hrane v restavracijah so primerljive s cenami v Ljubljani, večinoma pa se 
študenti prehranjujejo v menzah. Te so cenejše, velike, polne, ponudba je 
dobra. Pojdite tudi Zur Rosen in vsaj enkrat počakajte v vrsti na Fritz Mitte 
pommes. 

• V trgovinah so cene približno enake kot v Sloveniji. 

• Ljudje so vljudni in prijazni. Čuti se, da je mesto v nekdanji DDR.  

• Vreme je približno enako kot v Ljubljani. Kotlina pač ;-) 

 

 

 



Nastanitev študenta 

• Izbirate lahko med 25 študentskimi domovi. Odsvetujem naselje 
Lobeda, ker izgubljate čas s prevozom.  

• V sobi boste sami, kopalnico in kuhinjo pa si boste delili (z eno ali 
dvema osebama). Oprema je solidna, vse deluje, sobe so v povprečju 
večje kot v slovenskih domovih. Lahko zaprosite tudi za garsonjero. 

• Strošek: približno 210 EUR/mesec. Plus strošek interneta: 10 EUR. 

• Več na spletni strani: 

http://www.stw-thueringen.de/english/housing/residential-
homes/jena/index.html 

 

http://www.stw-thueringen.de/english/housing/residential-homes/jena/index.html
http://www.stw-thueringen.de/english/housing/residential-homes/jena/index.html
http://www.stw-thueringen.de/english/housing/residential-homes/jena/index.html
http://www.stw-thueringen.de/english/housing/residential-homes/jena/index.html
http://www.stw-thueringen.de/english/housing/residential-homes/jena/index.html


Thoska 

• To je študentska izkaznica, ki vas bo stala okoli 180 EUR.  

• Z njo se lahko včlanite v knjižnico, jeste v menzah po 
nižjih cenah, kopirate, perete perilo v študentskih 
domovih in se vozite z avtobusom in vlakom brezplačno 
po celotni Turingiji.  

• Pridobite jo lahko, ko prijavite začasni naslov v Jeni in si 
odprete nemški TRR ter plačate zgoraj navedeni znesek. 

• Ker ste eden od 21.000 študentov, to traja nekaj časa.  



Študij prava 
• Pravo se študira samo v nemščini.  
• Prof. dr. Bayer je specialist za gospodarsko statusno pravo. Priporočam 

tistim, ki želijo poglobiti svoje znanje s tega področja. 

• Poudarki so na: 

– Grundlagen des Rechts und der Rechtswissenschaft 

– Deutsches und Europäisches Wirtschaftsrecht 

– Deutsches und Europäisches Arbeits- und Sozialrecht 

– Deutsches und Europäisches Öffentliches Recht 

– Kriminalwissenschaften 

– Internationales Recht 

– Zivilrechtspflege und Vertragsgestaltung 

• Več: http://www.rewi.uni-jena.de/Fakultaet.html 
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Učenje nemščine 
• Intenzivnega tečaja nemščine oktobra žal ni bilo. 

• Je pa v ponudbi marca.  

• Preden se vpišete na tečaj, je treba opraviti test, na podlagi 
katerega ste razvrščeni na določeno stopnjo. Test ni enostaven, 
veliko študentov je malo razočaranih. A Jena je znana po tem, 
da se zahteva veliko. Zato študenti, ki želijo pridobiti certifikat 
DaF, izpit pogosto opravijo v drugem mestu.  

• Ko ste uvrščeni na določeno stopnjo, imate veliko izbiro 
tečajev. Ti stanejo od 20 do 40 EUR (10 EUR za eno šolsko 
uro na teden za cel semester). 

• Več: http://www.uni-jena.de/Deutsch_DaF.html 

 

 

http://www.uni-jena.de/Deutsch_DaF.html
http://www.uni-jena.de/Deutsch_DaF.html
http://www.uni-jena.de/Deutsch_DaF.html


  
Lahko pride prav … 

Če potujete z vlakom, kupite vozovnico Ljubljana – München v 

Sloveniji (29 EUR), vozovnice med mesti v Nemčiji pa kupujte (lahko 

prek spleta) veliko prej, ker so cenejše (npr. mesec dni pred vožnjo 

stane vozovnica München – Jena 39 EUR, redna cena pa je 86 EUR).  

 

 

Študijska izmenjava je izkušnja, ki ti je ne more dati nobena knjiga. 

   

       Jerneja Prostor 


