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LAW SCHOOL 



NORWICH 

• Manjše mesto na vzhodu Anglije  

• Univerzitetni kampus je od centra mesta oddaljen približno 3 km ( po mestu vozi mestni 

avtobus) 

• prijetno in varno mesto z veliko trgovinami, pub-i, parki, … 

• Od Londona je oddaljeno dobre 3 ure vožnje z avtobusom oziroma nekoliko manj z vlakom 

• Približno 1,5 ure vožnje oddaljeno od mesta Cambridge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREDAVANJA 

• Obvezna izbira treh predmetov na semester (vsak ima vrednost 10 ECTS) 

• Vsa predavanja in seminarji se  izvajajo skupaj z domačimi študenti 

• Seminarji se izvajajo v manjših skupinah (10 študentov) in so interaktivni. Prisotnost 

na seminarjih je obvezna. 

• Na predavanjih se obravnavajo aktualne teme 

• Profesorji predstavijo snov na zanimiv način in so zelo dostopni za vprašanja 

• Na Kampusu se nahaja velika knjižnica, ki je odprta 24 ur na dan 



IZPITI 

• V drugem semestru so vsi izpiti pisni, v obliki esejskih vprašanj 

• Vsak izpit se piše 2 uri in je na koncu ocenjen s strani treh ocenjevalcev ( izpiti se pišejo 

podobno kot pri nas matura) 

• Literatura za izpit obsega snov, ki je bila obravnavana na predavanjih in članke, ki jih 

objavijo na spletu profesorji 

• Nekateri profesorji objavijo power point predstavitve svojih predavanj ali celo zvočne 

posnetke  



OB ŠTUDIJU 

• možnost vključevanja v razne ‘societies’ kot npr. badminton society, business society,… 

• Velika izbira športnih aktivnosti v Sports Park-u (fitnes, plavanje, vodene vadbe, plezanje,…) 

• Možnost udeležbe na organiziranih izletih (npr. izlet v Edinburgh) 

• Enkrat na teden na kampusu organizirajo tematske zabave 



ŽIVLJENJE V NORWICHU 
• Študenti imajo možnost nastanitve na Kampusu (vendar je cena te nastanitve višja kot v večini 

zasebnih nastanitev) 

• Višina mesečne najemnine z vključenimi stroški v zasebni nastanitvi se giblje okoli 300-400 funtov 

za enoposteljno sobo  

• Cena obroka v restavraciji je v povprečju okoli 10 funtov 

• Večinoma si študenti kuhajo sami - cene hrane v trgovinah so podobne cenam hrane v Sloveniji 

 

 



IZLETI 

• Norwich se nahaja v bližini vzhodne angleške obale s peščenimi 

plažami, kjer je v zimskih mesecih mogoče videti celo tjulne 

• Mesto je okoli eno uro vožnje z avtomobilom oddaljeno od mesta 

Cambridge 

• Na voljo so zelo dobre avtobusne in železniške povezave do številnih 

angleških mest 



ZAKAJ V NORWICH? 
• Enostavno in cenovno dostopen: z letalom do Londona 

(nizkocenovni prevoznik iz Brnika -Easyjet ali Wizzair ter avtobus 

ali vlak iz letališča) 

• Zanimiva in kvalitetna predavanja 

• Zelo dobra priložnost za učenje angleške pravne terminologije, 

posebnosti anglosaškega pravnega sistema 

• zares prijetno okolje za  življenje 



DODATNE 

INFORMACIJE 
Iskanje nastanitve: 

http://www.studentaccommodation.org 

Avtobus: http://www.nationalexpress.com/home.aspx  

vlak: http://www.nationalrail.co.uk 

jerman.eva@gmail.com 
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