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Splošne informacije

- NUI Maynooth se nahaja v naselju imenovanem Maynooth (irsko: Maigh Nuaid), ki je od 
centra Dublina oddaljen 25km;

- Naselje samo ima okoli 12.000 prebivalcev, katerim se v času študija pridruži 8.000 študentov 
in zaposlenih na fakulteti;

- Kampus je sestavljen iz starega (južnega) ter novega (severnega) dela, ki sta drug od drugega 
oddaljena 10min hoje.

Koledar predavanj

- Zimski semester se prične septembra, predavanja pa se zaključijo praviloma tik pred 
božičnimi prazniki. Izpitno obdobje, s katerim se zimski semester uradno zaključi, pa poteka
okoli druge polovice Januarja;

- Letni semester se prične s prvim tednom februarja in zaključi v prvi polovici meseca maja, z 
začetkom izpitnega obdobja v tretjem tednu istega meseca.



Pravni oddelek

- Univerza Erasmus študentom nudi veliko število pravnih predmetov iz vseh letnikov, ki se 
med seboj razlikujejo po vrednosti ECTS (2-10) ter težavnosti;

- Pri večini predmetov se vsaj 20% končne ocene pridobi s sprotnim delom, razlika pa nato s 
končnim izpitom – tu je treba paziti, saj se znajo profesorji odločiti, da študentom, ki so na 
izmenjavi samo prvi semester izpite nadomestijo z dodatnimi sprotnimi obveznostmi;

- Splošni kriterij za izpite je:
o 0 - 39% = Failing grade
o 40 -45% = Passing grade
o 45 - 50% = 3rd Class Honors
o 51 -59% = Lower 2nd Class Honors
o 60 -69% = Higher 2nd Class Honors
o 70 - 100% = 1st Class Honors

- Opozorilo: Predmetnik se zna iz enega študijskega leta v drugo spremeniti, tako da se vam 
lahko zgodi, da boste predmete, katere ste pred izmenjavo izbrali, po prihodu na Univerzo, 
prisiljeni zamenjali.

- Možen je tudi izbor predmetov z drugih področij, vendar opozarjam, da teh predmetov ne 
boste mogli uveljavljati na naši fakulteti.

Predavanja

- So združena z domačimi študenti in se izvajajo v angleščini;
- Navzočnost na predavanjih je lahko obvezna, ni pa nujno. Je povsem odvisno od profesorjeve 

odločitve. Je pa nadvse priporočena, saj si, kot prej omenjeno, del ocene pridobite s sprotnim 
ocenjevanjem oz delom;

- Sprotno ocenjevanje lahko poteka v številnih oblikah – predstavitve, seminarske naloge, 
kolokviji, praktične preizkušnje v smislu mediacij, moot courta, ipd;

- Poleg samih predavanj imajo nekateri predmeti t.i. seminarje, pri katerih je navzočnost 
obvezna in so namenjeni temu, da študentje v manjših skupinah skupaj s tutorjem rešujejo 
naloge in problematike, ter ponekod tako tudi spoznajo sistem reševanja na izpitnem 
preverjanju znanja.

Nastanitev

- Univerza ponuja nastanitev v sklopu treh zgradb, ki se vse nahajajo na severnem kampusu:
o RyeHall apartments 
o Village apartments
o River apartments

Ti se razlikujejo tako po ceni, kot kvaliteti izdelave. Individualne sobe so po zgradbah 
podobno velike, vendar imajo sobe v River apartmajih vsaka še lastno kopalnico. V nekaterih 
primerih, običajno v RyeHall-u, pa si lahko enako veliko sobo celo delite. 



Izbor študentov poteka povsem naključno - po sistemu loterije. Povpraševanje po njej pa 
dokaj veliko. Tako da je nastanitev na kampusu vse prej kot zagotovljena.

Od vseh možnosti, bi vam v primeru, da vas nastanitev v študentskem domu zanima, 
predlagal Village apartments, saj so cenovno najbolj ugodni in v boljšem stanju kot RyeHall, 
ter hkrati cenejši kot River.

Kar se osebnih izkušenj tiče lahko povem, da smo imeli v RyeHallu povsod plesen, okna so 
ponekod puščala, v eni izmed kopalnic, ki smo si jih delili, so nam je zraslo tudi nekaj gob. 
Tudi med študenti na kampusu velja ta kompleks za najslabšega. Village apartmaji delujejo 
vredu, dokaj urejeni, z večjimi skupnimi prostori kot v RyeHallu, podobno tudi River apartmaji

Vzdrževanje in popravilo problemov v okviru kampus nastanitve lahko traja tudi mesece. 
Nekatere reči se popravijo relativno kmalu, vendar je po izkušnjah povprečje še zmeraj več 
tednov. Npr, grelec zraka v kopalnici nam niso popravili več kot mesec in pol, ogledala v 
kopalnici nismo dobili tudi po več kot štirih mesecih, ipd.

- Nastanitev izven kampusa je mogoča, saj je Maynooth pretežno študentsko naselje, ter tako 
ponuja veliko sob, stanovanj in hiš katere je mogoče najeti.

Cene sob v hišah so običajno vsaj primerljive, če ne celo bolj ugodne od nastanitve na 
kampusu. Je pa res, da so izven kampusa. Ponekod tudi okoli 25-30min hoje stran.

Morebiten problem glede pridobitve nastanitve je, da poide kar hitro, sploh od študijskega 
leta 2013/14 dalje, saj je NUI Maynooth prevzel t.i. Froebel fakulteto, tako da je v naselju 
sedaj okoli 500 novih študentov, ki prav tako rabijo nastanitev. Tako da priporočam, da si 
nastanitev začnete iskati več mesecev preden se vam izmenjava začne. Prav tako, da 
najemodajalce kar pokličete, saj številni na elektronsko pošto niti ne odgovarjajo, v nekaterih 
primerih sploh ne.

Stroški življenja

- Cene hrane so opazno višje, prav tako ne poznajo študentskih bonov oz študentske prehrane;
- Javni prevoz je prav tako malo dražji. Enosmerna karta za avtobus iz Maynootha do Dublina

(in obratno) je tik nad 3€, medtem ko je enosmerna karta za vlak okoli 4.5€ (povratna karta 
pa okoli 7.5€);

- Prevoz med različnimi mesti pa variira. Tu se vam splača preveriti če so kakšna znižanja cen 
kart, saj se to zna zgoditi, seveda pa je odvisno od ponudnika;

- Do (malo) cenejših kart lahko pridete s tako imenovano Leap Card, vendar je potrebno za 
samo karto nekaj plačati;

- Najem sob, stanovanj in hiš se lahko giblje od recimo 150€ do preko 1000€ na mesec. Vendar 
pa je mesečna najemnina s stroški povprečno okoli 400-500€ na mesec na osebo.



Kampus

Kot omenjeno je kampus razdeljene na stari (južni) in novejši (severni) del. Pri čemer se večina 
študentskih aktivnosti se odvija na novejšem, severnem delu kampusa.

Severni del:

- Večina predavalnic
- Knjigarna (v John Hume zgradbi)
- 2 menzi (v Phoenix zgradbi)
- Kavarna (v Phoenix zgradbi)
- Maynooth student's union (bar, prostor za dogodke, lokal s sendviči in zavitki, svetovalnica, 

ipd)
- Zdravstveni dom
- Športni center v Phoenix zgradbi (velika dvorana, mala dvorana, fitnes)*
- Zunanja igrišča*
- Ipd

Južni del:

- Predavalnice
- Mednarodna pisarna
- Pravni oddelek (pisarne vodje oddelka, profesorjev, tudi predalčniki v katere se oddaja 

seminarske, itd)
- Menza (najboljša menza na kampusu)
- Nekaj zunanjih igrišč
- Bazen
- Cerkev
- Semenišče
- Ipd.

*Športni center, fitnes in igrišča so za študente praviloma na voljo brezplačno. Igrišča oz dvorane je
edino potrebno vnaprej rezervirati.

Clubs and Societies

V okviru univerze so organizirani res številni klubi in društva, v katere se lahko študentje včlanijo in v 
njih udejstvujejo. Nekateri so brezplačni, nekateri računajo simbolično pristopnino (2€), pri redkih pa 
je potrebno plačevati individualne ure treningov oz dejavnosti.

So odličen način spoznavanja novih ljudi. Veliko jih stalno organizira dogodke, nekateri celo izlete, 
ipd. Prav tako imajo običajno organizirane oz rezervirane številne termine, tako da imajo študentje 
čim večjo možnost sodelovanja izven predavanj.



Ti klubi in društva praviloma organizirajo skupni predstavitveni sejem, na katerem se lahko z njimi 
spoznate ter včlanite. Sejem običajno traja par dni, predstavitvene stojnice oz mize pa so postavljene 
v športnih dvoranah.

Zgolj nekatera društva:

- Alternativna glasba
- Bilogija
- Kemija
- Krščanska unija
- Komedije
- Ples
- Drama
- Film
- Igre
- Geji, lezbijke in biseksualci
- Zgodovina
- Mednarodni študentje (priporočam!)
- Odrasli študentje
- Itd.

Zgolj nekateri klubi:

- Aikido
- Badminton
- Košarka
- Golf
- Hokej
- Hurling
- Joga
- Judo
- Karate
- Lokostrelstvo
- Nogomet
- Ragbi
- Snooker
- Itd.



Dodatne informacije

Za dodatne informacije me lahko kontaktirate preko elektronske pošte – pavle.barboric@gmail.com


