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PREDMETNIK 

• Večina predmetov v nemščini, kar nekaj predmetov vsak 
semester tudi v angleščini (večina je pravnoekonomskih, vendar 
je zadosti tudi ostalih, sama sem imela celoten predmetnik v 
angleščini in nobenega ekonomskega predmeta) 

• Pri večini predmetov imajo Erasmus študenti izpite skupaj z 
rednimi študenti 

• Priporočam izbiro predmetov na Master level, vsaj za študente 4. 
letnika in absolvente; ti izpiti so po mnenju švicarskih študentov 
lažji kot na Bachelor level in večinoma vredni 6 ECTS, s čimer se 
hitro nabere zahtevanih 20 ECTS 

• Izpite si lahko izberete tudi z drugih fakultet v okviru univerze 
• Predmetnik si lahko pogledate na: 
 
http://www.vorlesungen.uzh.ch/HS11/lehrangebot/fak-

50000002.html 

 

http://www.vorlesungen.uzh.ch/HS11/lehrangebot/fak-50000002.html
http://www.vorlesungen.uzh.ch/HS11/lehrangebot/fak-50000002.html
http://www.vorlesungen.uzh.ch/HS11/lehrangebot/fak-50000002.html


Notranjost univerze 

Knjižnica pravne fakultete 



TEČAJ NEMŠČINE 

• pred pričetkom vsakega semestra je organiziran 
dvotedenski tečaj nemškega jezika (2 ECTS) na 
različnih stopnjah (A1.1-B2), ki stane 100 CHF 
(prb. 80 EUR), ki ga zelo priporočam; na tečaju je 
potrebno doplačati še prb. 40 CHF za gradiva in 
organizacijo izleta 

• prijava poteka preko interneta že kakšne 3 
mesece prej; o tem ste tudi večkrat obveščeni 
preko maila; nikar pa ne čakajte do zadnjega, saj 
so skupine omejene in vsako leto tudi polne 

 



SPRACHZENTRUM 

• nudi brezplačne tečaje 14 jezikov med 
semestrom, 2h na teden (vredni 2 ECTS) 

• običajno si lahko izberete le enega 

• na razpolago je tudi sodoben center za 
samostojno učenje, kjer je na voljo gradivo za 
učenje 20 jezikov (računalniški programi, 
slovarji, slovnice, knjige, filmi, revije, igre…) 

• http://www.sprachenzentrum.uzh.ch/ 

 

http://www.sprachenzentrum.uzh.ch/


IZPITI 

• vsi moji izpiti so bili ustni ter v angleščini, ker sem 
si izbrala predmete v angleškem jeziku (od 
kolegov sem izvedela, da se da pri nekaterih 
predmetih, ki so v nemščini, dogovoriti s 
profesorjem za opravljanje izpita v angleščini) 

• vnaprej dobiš določen termin z datumom in uro 
in ni nobenega čakanja 

• trajajo 15 min in so zame osebno bolj prijetna 
izkušnja kot na domači fakulteti  

 



ORGANIZACIJA NA FAKULTETI IN 
UNIVERZI 

• je po moji izkušnji zelo dobra, zelo ''švicarska'' 

• ni nepotrebnih obiskovanj pisarn, referatov 
ipd.; vsa potrebna potrdila dobiš že na 
začetku, o vsem si obveščen po elektronski 
pošti, o pomembnih zadevah celo večkrat 

• informacije za Erasmus študente:  

mobility@ius.uzh.ch (pravna fakulteta) 

erasmus@int.uzh.ch (univerza) 

 

mailto:mobility@ius.uzh.ch
mailto:erasmus@int.uzh.ch


ŠPORT 

• ASVZ nudi brezplačne športe za vse študente 
in zajema skoraj vse, kar si lahko zamislite 
(fitnes, aerobike, plesi, košarka, odbojka, tenis, 
pilates, judo, badminton, spinning, plezanje, 
joga, plavanje, veslanje, zimski športi, savna) 

• Imajo tudi ugodne ponudbe za plačljive športe 
(smučanje) 

www.asvz.ch 

 

http://www.asvz.ch/


PREHRANA 

• Na univerzi in več objektih v okolici so menze, kjer so za 
študente na voljo precej solidni obroki za prb. 5-7 CHF 

• Kot vse v Švici, je tudi hrana v ostalih restavracijah 
precej draga (pice od 15 CHF dalje, testenine 15-25 
CHF, hamburger v fast food-ih prb. 10 CHF, krompirček 
4 CHF, kebab 10 CHF, kava na univerzi 2-3 CHF, v mestu 
5-7 CHF) 

• Tako da je precej boljša rešitev kuhanje doma  
• Sama sem ponavadi hodila 1x tedensko v nakup hrane 

v Nemčijo, kjer so cene prb. 40-50% nižje, cene sadja in 
zelenjave pa vsaj 200% cenejše; take prakse se 
poslužuje kar veliko tujih študentov 
 



STANOVANJA I. 

• So za študente v Zürichu večen problem 

• Študentskih domov ni prav veliko, nekaj 
privatnih in cerkvenih 

• Največji ponudnik je WOKO (pozor: nujna 
zgodnja prijava), kjer posamezne sobe v 
študentskih stanovanjih stanejo okoli 500 CHF 
na mesec  

www.woko.ch 

 

http://www.woko.ch/


STANOVANJA II. 
• Študenti pravne fakultete pa imamo prav posebno 

srečo, kakršne sem bila deležna tudi sama – IUS 
ALUMNI HAUS – alumni hiša pravne fakultete, v kateri 
je prostora za 16 ljudi (polovica je Švicarjev, polovica 
tujcev), je na odlični lokaciji v eminentnem delu mesta, 
le 10 min peš do fakultete, torej tudi mesečna 
vozovnica ni potreba; enoposteljna soba stane 450 CHF 
na mesec, postelja v dvoposteljni pa 350; POZOR: 
nujna prijava čimprej, ko ste sprejeti za to izmenjavo 
(jaz sem se prijavila v začetku maja za jesenski 
semester in sem dobila zadnjo sobo) 

• Cene posamezne sobe v privatnih stanovanjih, ki jih 
najamejo študenti, so nekje od 600 CHF na mesec 
navzgor 
 



JAVNI PREVOZ 

• Po Zürichu: zelo učinkovit in hiter, tramvaji in avtobusi, ki vozijo po svojih 
progah 

• Mesečna vozovnica za mestni promet za mlajše od 25 let je 57 CHF 
• Železniška infrastruktura je zelo razvita, vlaki so hitri in te pripeljejo 

kamorkoli (smučišča), so pa zelo dragi ( 1h vožnje prb. 40 CHF) 
• Za mlade obstaja možnost nakupa HALBTAX karte – stane 150 CHF, velja 

1 leto in ti prinese 50% popusta za vse vlake v Švici; 
• Poleg tega lahko doplačaš še 100 CHF za GLEIS 7, ki ti omogoča 

brezplačne vožnje na vseh vlakih v Švici med 19.00-06.00 (se splača za 
nakupe v Nemčiji, saj imaš trgovine ob meji, ki so odprte do 22.00 in 
lahko greš tja po sedmi uri – torej ni potrebno kupiti karte) 

• HALBTAX se splača kupiti vsakomur, ki si želi ogledati vsaj malo Švice; pa 
tudi posamične karte za mestni promet za tiste, ki nimajo mesečne 
vozovnice, so cenejše 

• preprost izračun za primer: vlak Zürich – Ženeva stane 82 CHF v eno 
smer, torej 164 CHF (prb. 135 EUR) povratna karta; če pa imaš halbtax in 
gleis 7 (in greš na vlak nazaj po sedmi uri zvečer) izlet stane 41 CHF. 
 



POVEZAVA S SLOVENIJO 

• direkten let Adrie Airways z Brnika (letališče v Zürichu 
je le 10 min z vlakom oddaljen od centra mesta) 

• direkten nočni vlak Ljubljana – Zürich, za katerega je ob 
zgodnji rezervaciji možno dobiti karto že za 29 evrov, z 
ležalnikom pa 39 evrov (ta opcija je zelo udobna) 

• v Zürichu pa živi kar nekaj slovenskih študentov, 
večinoma študirajo na podiplomskem študiju na 
znamenitem ETH (tehnične in naravoslovne znanosti), 
nekateri so tu z avtom in se občasno peljejo v SLO in 
nazaj, kar je odlična možnost za delitev stroškov in hitro 
pot domov (vožnja LJ-ZÜR traja prb. 7 ur) – kdor se 
odloči za Zürich, naj mi piše za kontakte 



ZABAVA, IZLETI 

• Zabava v Zürichu je (presenečenje!) draga  
• Vstopnina v klube prb. 20-30 CHF, vsaka nadaljnja 

pijača prav tako 
• Ugodno opcijo predstavlja Erasmus Student Network 

(ESN), ki organizira zabave in izlete, ki se jih udeležujejo 
tuji študenti (za izlete je potrebna zgodnja prijava, saj je 
naval velik); pijača na ESN zabavah prb. 5 CHF 

• Zürich je odlična izhodiščna točka za izlete (tudi 
mednarodne: direktni vlaki v Pariz, München, Berlin, 
Milano, Budimpešto), pa tudi mesto samo nudi veliko z 
okoliškimi hribi in jezerom s prijetnimi plažami 

 
http://zurich.esn.ch/ 
 

http://zurich.esn.ch/


Izlet v gore, Seealpsee 

Zürich v jutranjih meglicah  



ZA KONEC 
• Naj vas cene in dejstvo, da je Zürich drugo najdražje mesto 

na svetu, ne prestrašijo 
• Sama sem si poiskala dodaten zaslužek – babysitter za nekaj 

ur na teden, študentska dela so plačana od 20 EUR/h naprej 
• Mesto kot finančna prestolnica Evrope in sedež mnogih 

mednarodnih organizacij in podjetij predstavlja velike 
možnosti, še posebej ker podjetja in organizacije v Švici 
nudijo veliko praks za študente (veliko je možnosti v 
bančništvu in managementu), ki so tudi dobro plačane 
(poznam kar nekaj študentov prava, ki opravljajo prakse za 
4000 EUR na mesec in več); torej zelo primerno za 
študente, ki bi npr. po semestru izmenjave opravljali še 
Erasmus prakso 

• Nekaj podjetij, ki nudijo veliko praks: UBS, ABB, Credit 
Suisse, Ernst&Young, Deloitte, Zurich 
 



 

Za kakršnekoli informacije nas lahko kontaktirate 
na: 

 

nika.bosnic@gmail.com 

gregor.kovacic23@gmail.com 

laurasiftar@yahoo.com  

 

SREČNO!!! 
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