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Predmetnik

 Vsa predavanja in seminarji so v angleščini, 
ni razlike med domačimi in Erasmus
študenti

 Velika izbira predmetov (iz prvega, 
drugega in tretjega letnika)

 Izbrati moraš 3 predmete na semester, 
vsak ima vrednost 10 ECTS

 Možnost študirati za Certificate for
Higher Education in Common Law (celo 
študijsko leto)



Študij prava

 Manj predavanj kot pri nas, več sprotnega dela in 
priprav na seminarje

 Obvezna prisotnost na seminarjih, priporočljiva 
prisotnost na predavanjih

 Drugačen pravni sistem – nekaj časa traja, da se 
navadiš na branje primerov in njihovih zakonov

 V prvem semestru ni izpitov, ampak ‘coursework’ 
– oddaja pisnega izdelka (eseja), ponavadi na 
koncu semestra

 Na koncu drugega semestra je izpitno obdobje in 
izpiti (‘open book’ ali ‘closed book’ – odvisno od 
predmeta)

 Veliko organiziranih dogodkov za študente prava



UEA

 Zelo velik kampus, kjer študira preko 

15.000 študentov, veliko tudi 

mednarodnih študentov

 Student‘s Union je zelo aktivna, poskrbijo 

za študente

 Veliko možnosti tudi za potovanja po UK



Bivanje in stroški

 Večina študentov ima najeto sobo v hiši z več 
študenti, možnost za sobo na kampusu je 
majhna

 Student Union ima spletno stran, kjer lahko 
najdeš sobo/cimre, obstajajo pa tudi druge 
spletne strani

 Cene najemnine se gibajo ob 250-350 funtov 
na mesec; dodatni stroški za elektriko, 
internet, vodo, plin

 Večinoma si študentje kuhajo doma, hrana na 
mesec pride okoli 60 funtov, odvisno kje 
kupuješ



Družabno življenje

 Na začetku semestra je v Sportsparku

¨ sejem športnih aktivnosti¨, kjer lahko izbirate med ogromno športi in 
športnimi društvi

 na voljo je tudi veliko nešportnih društev (Dancesport, Vollyball, 
ELSA, Law Society, International Students Society),
prav tako sejem zanje (članarine se gibajo med 2 in 20 funti)

 Univerza organizira veliko dogodkov za mednarodne študente: 
Conversation Club, Coffee with UEA, Erasmus party, izleti

 Na  campusu je studentski klub LCR, kjer so vsaj 2x na teden žuri, 
s študentu prijaznimi cenami.

 V mestu je ulica z nočnimi klubi, vstopnine okrog 5 funtov



Uporabne povezave

Domača stran univerze:
https://www.uea.ac.uk/

Seznam društev:

http://www.ueastudent.com/clubsoc
Uradna stran UEA za namestitev

http://www.ueastudent.com/

Spletna stran, kjer sva obe našli svoji hiši:

http://www.accommodationforstudents.co
m/Norwich.asp

https://www.uea.ac.uk/
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Kontakt

 Ta predstavitev težko pove, kako super 

izkušnja je izmenjava v Norwichu 

 Če vas karkoli zanima, nama lahko pišete 

na:

 barbara.erker@gmail.com (Barbara)

ali

 bajzeljzoja@gmail.com (Zoja)
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