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UNIVERZA  

Utrecht University – predmetnik za Master program: 

• Na Osiris (njihovi spletni strani) je kar v redu opis predmetov, 
lahko dokaj enostavno izbereš, kaj te zanima, in izbire je kar 
zadosti 

• Lahko kombiniraš z Bachelor predmeti! (tega osebno nisem 
vedela, preden sem prišla sem, sam baje vsi to delajo, ker je 
potem veliko lažje) 

• Vedno lahko zamenjaš predmete, ko prideš sem (začelo se nam 
je 1. septembra in predmete sem lahko zamenjala do 20. 
septembra) 

• Predavanja in seminarji so večinoma obveznI (imajo attendance 
list) ampak po navadi imaš faks 3-4 x na teden po 2h na dan 

• Predavanja so v angleškem jeziku (ponavadi mix international in 
nizozemskih študentov) 



UČENJE IN IZPITI 

• Ogromno materiala, ki ga rabiš brati vsak teden, nekateri 

predmeti zahtevajo, da pripravljaš tudi tedenske 

„assignment“-e (vsekakor več sprotnega dela kot na LJ 

fakulteti) 

• Izpiti so mi bili osebno precej lahki (skoraj vsak je bil 

„open-book“ exam in snovi res ni veliko) 

• Sistem ocenjevanja je podoben kot pri nas (od 5,5 do 10), 

ampak velja: 

• 10 je le za „bogove“ 

• 9 je le za „profesorje“ 

 To pomeni, da zelo težko dobiš več kot 8, ampak je precej 

lahko narediti izpit.  

 



• Material (knjige in reader-je) moraš kupiti (če ne, ne moreš 

sodelovati na predavanjih). Reader-je sem kupovala, 

mnogo knjig pasem našla online in jih nisem rabila kupiti. 

Vredno je preveriti sistem njihove knjižnice, ker imajo 

nekatere knjige tudi online. Zapravila sem okoli 200 eur za 

material, 

• Printanje, kopiranje, skeniranje - se splača le v knjižnici. 

Potrebno je naložiti denar na svoj „račun“ ( in za to rabiš 

paypal), vendar se ne splača printati drugje.  

• Skoraj vse te informacije so na voljo na strani od Utrecht 

University. 

• Ljudje, ki delajo v mednarodni pisarni, so zelo prijazni in ti 

pomagajo z vsakim neumnim vprašanjem, tako da se ni 

potrebno bati jim preprosto napisati e-mail. 

 



UTRECHT 

• Lepo, majhno mesto. 2 od 3 oseb ki živijo tukaj, so 
študentje (dosti študentov, dosti žurov). 

• Nastanitev se po navadi dobi preko organizacije SSH - 
sem bila zelo razočarana. Najemnine so ogabno visoke, 
kar dobiš v zameno, pa nikakor ni vredno tega. Osebno 
sem bila v Ina Boudier Bakkerlaan, ki je na odlični lokaciji 
(med mestom in kampusom), ampak bi priporočala, da če 
se da dobiti varno opcijo najema drugače kot preko SSH 
organizacije. Splača se najeti stanovanje, ker se da dobiti 
veliko ceneje. Je pa res da spoznaš veliko mednarodnih 
študentov, če živiš v njihovih nastanitvah. Priporočala bi 
predvsem Kruisstraat in Cambridgelaan nastanitev. Pa 
zgodnja rezervacija! Ker gredo stanovanja res za med 
tukaj. 



PRVE OBVEZNOSTI 

• KOLO! Če se da, ga kupi pred začetkom semestra. Jaz 
sem počakala 1 dan in so cene bile navite (več kot 100 eur 
za rabljeno kolo). FB skupina Utrecht Free Adds ima po 
navadi dosti za ponuditi. DVOJNA KLJUČAVNICA. Tukaj 
kradejo kolesa kakor za denar. 

• O drugih stvareh večinoma izveš na introduction days, to 
imajo kar dobro organizirano tukaj. 

• OV Chipcard - če se misliš voziti z busi in potovati z vlaki, 
kupi čim prej (ker dejansko privarčuješ z njo). 7 eur je 
anonimna, pa jo lahko na koncu tudi prodaš. Javni prevozi 
so drugače kar dragi.  

• ESN (Erasmus students organizacija) - imajo kar poceni 
izlete organizirane na kul place.  



JEZIKOVNI TEČAJI  

Kar veliko ti jih ponujajo tukaj, za precej visoke cene. 

Se pa da dobiti za 20 eur/mesec tečaj nizozemščine, ki ga 

učijo nizozemski študentje, in baje da je res zakon. 

Ne vem, kako se imenuje, samo se je vredno pozanimati.  



CENE  

• Trgovine - podobne cene kot v Sloveniji (nekatere stvar se da 
dobiti tudi precej ceneje, predvsem junk food; alkohol & cigareti so 
precej dražji). 

• Kolo - če ne dobiš preko privatne osebe, bo verjetno cena 100-
150 eur (za prvega :P). In res močna ključavnica je obvezna, ker 
kradejo kolesa nenehno. 

• Pijače v lokalih so precej dražje, ampak nekako imajo tukaj 
navado, da se zadržujejo precej v lokalih. 

• Vstopnine v klubih - če si študent, jih skoraj ni. Priporočam Tivoli 
ob četrtkih (res ogromen prostor in vsi študentje so tam v četrtek, 
ker je zastonj za nas). 

• Najemnina je draga (cca. 500 eur/mesec, z vključenimi stroški).  

• Mesečna poraba v Utrechtu: 700-1000 eur 

 

 



KONČNI VTIS  

• Zanimiva izkušnja – posebej, ker je tu toliko študentov, 

spoznaš na vsak način ogromno ljudi. Že same nastanitve 

pripomorejo k temu. 

• Negativno presenečenje je bila nastanitev - IBB je res 

stara stavba, precej slabo vzdrževana. Ne bi priporočala 

tega, posebej za 430 eur na mesec. Korespondenca s SSH 

ni bila na nobenem nivoju, vendar je baje tako tudi pri 

drugih njihovih nastanitvah. 

• Kolo je tukaj „must“ - kamorkoli greš, moraš imeti kolo.  

• Če imate kakršnokoli dodatno vprašanje, me lahko 

kontaktirate brez problema na: moni.naumovski@gmail.com 

• Uživajte na izmenjavi!  

mailto:moni.naumovski@gmail.com

