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O ISLANDIJI 
 Dežela ekstremnih naravnih kontrastov. Dežela med 

ognjem in ledom. Dežela slapov. Vse to in še več je 
ISLANDIJA.  

 
- podnebje: milo oceansko, precej vetrovno, 

temperature poleti dosežejo največ 20 stopinj 
       
   WELCOME TO ICELAND! 
     If you don’t like the weather, just wait five 

minutes...  
 
 

 
- 300.000 prebivalcev, 60% jih živi v Reykjaviku 
- Denarna valuta: islandska krona (ISK) 

 
 



Reykjavik 

- Glavno in največje 

    mesto Islandije 

- 120.000 prebivalcev 

- Majhno mesto, obvladljivo peš (možnost nakupa 
avtobusne karte  
http://www.straeto.is/english/buy-tickets/) 

   ena vožnja: 3 €, enomesečna karta: 81 €, 
trimesečna karta: 177 € 

- Večina prebivalstva govori angleško 
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Študij na Reykjavik University 

- http://en.ru.is/ 
- ena izmed dveh univerz 
  v Reykjaviku ( druga: University of Iceland) 
- privatna univerza 
- Futuristična oblika  (zasnova je vesolje) 
- ob morju 
- Študentom prijazna (nekateri kar prenočijo  
   tam, drugi se sprehajajo po šoli 
   v copatih, tretji si kuhajo kosilo-majhne kuhinje 
   za študente) 
- Ob prihodu na orientacijske dneve dobiš  
  kartico s katero imaš dostop do določenih 
  predavalnic in prostorov, neomejene količine 
  kave 
- Študent dobi tudi uporabniško ime in geslo 
  s katerim dostopa do My School, kjer se  
  nahaja študijsko gradivo in ocene 
- Vsak študent lahko vnovčuje določeno število 
   črnobelih in barvnih kopij 
- Fakulteta je odprta 24/7 
- Na fakulteti je tudi trgovina (malo višje cene),  
  študentska menza, knjižnica, fitnes prostori 
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Študijski proces 

- Jesenski semester: 17. 8. – 16. 12. 

- Spomladanski semester: 7.1. – 27.5. 

- Predmeti: izbire predmetov v angleškem jeziku 
je dokaj malo, vendar se predmetnik vsako leto 
spreminja, letos samo 4 predmeti v angleščini v 
spomladanskem semestru (European 
Constitutional Law, European Law on Financial 
Services, Trademark Law, International Oil and 
Gas Law) 

- Vsak predmet je vreden 7,5 ECTS 

 



Način dela in izpiti 

- Način dela je precej drugačen od našega  veliko sprotnega dela, 
pisanja esejev, moot courtov, skupinskega dela 

- Interaktivna predavanja  priprave na predavanja (vsaj en dan pred 
predavanji je obvezno gradivo v My School) 

- Profesorji so izjemno prijazni, vedno pripravljeni pomagati 
- Nekateri profesorji so zahtevali obvezno prisotnost 
- Predavanja potekajo s tujimi in islandskimi študenti 
- Ocenjevanje: 20% prisotnost in sodelovanje, 30% moot court ali 

esej, 50% ustni izpit ali open book exam (4h pred računalnikom) 
- Ocene so od 1 do 10, enako kot pri nas: 6 je pozitivna (tudi 

polovične ocene, recimo 6,5) 
- Povprečne ocene so 8 ali 8,5, ocene 10 pri predmetih katere sem 

obiskovala ni dobil nihče, tudi ocena 9 je zelo redka 
- Vsi ki so se prijavili na prvi rok izpitov so le-tega tudi opravili 
- Na splošno je opravljanje izpitov ni stresno in je prijetna izkušnja 

 



Življenski stroški 

- Stanovanje: fakulteta ti pred pričetkom 
izmenjave na e-mail pošlje seznam guesthousov 
in stanovanj 

- Cene se gibljejo od 350-700 € (odvisno od 
lokacije), najbolj idealno: okrožje 101 ali 105, peš 
20-30 min do fakultete 

- Hrana: 200-300 € na mesec (najcenejša trgovina: 
Bonus, sledi ji Kronan), hrana je kar precej dražja 
kot v Sloveniji, še posebej meso 

- Pijača: pivo v trgovini 2-3 €, v baru 6-8 €, a z ESN 
kartico določeni popusti-3,5 € 



Številne aktivnosti 

-Whale watching 
-Horseback riding 
-Ice caves 
-Glacier walking 
-Opazovanje aurore 
-Pokušanje islandske hrane 
(sheep head, lamb soup, whale 
 steak, puffin steak) 
-Dogsleeding  

 
 



Aurora borealis 

 



Ice cave 

 



Potovanje okrog Islandije 

- Eden izmed ključnih razlogov zakaj obiskati 
Islandijo je seveda njena prečudovita narava 

- Najcenejši in najlažji način potovanja okrog 
Islandije je z avtom: rent-a-car od 54 € za dva dni 
(delitev stroškov), potrebna kreditna kartica 

- Do 150 € na mesec za potovanja  

- Razne aktivnosti, kot so whale watching, 
dogsleeding ali ogled ice caves so precej drage, 
od 60-200 € 

 



 



 



Erasmus 2015/16 

 



    Ne razmišljaj preveč in izberi Islandijo! 

 

  



   Za več informacij me lahko kontaktirate na moj 
e-mail: sandrazec6@gmail.com 
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