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O mestu
• Glavno mesto Madžarske z 2,5 milijona prebivalcev (uradno 1,7 milijona). 

• Bogata zgodovina in izjemna arhitektura.

• Od Ljubljane oddaljena cca 460km.

• Donava deli mesto na dva dela - Buda in Pest 

• Vedno zelo živahno, polno mladih ljudi in študentov iz celega sveta. 
Veliko alternativne kulture, street art-a,  znameniti „ruin pub-i“ 

• Standard je nižji kot v Sloveniji, cene določenih izdelkov do 20% nižje, 
nekatere stvari pa so dražje in težje dostopne (morska hrana) 

• Veliko svetovnih verig (McDonald's, KFC, Starbucks, Burgerking,…)

• Opaziti je več brezdomcev, vendar je mesto zelo varno. 



Parlament



Pravna fakulteta
• Je del Eötvös Loránd

University (ELTE). Gre za 
največjo in najstarejšo univerzo 
na Madžarskem. 

http://www.elte.hu/

• Pravna fakulteta te univerze 
velja za najboljšo v državi. 

http://www.ajk.elte.hu/en

• Nahaja se v centru mesta, 
predavanja pa potekajo v dveh 
stavbah, ki sta na isti ulici

http://www.elte.hu/
http://www.ajk.elte.hu/en


Študijsko leto
• Zimski semester se začne septembra in traja do konca 

januarja. Registracija v referatu poteka v prvem tednu 
septembra, predavanja se začnejo v 2. tednu septembra in 
se zaključijo v sredini decembra. Sledi izpitno obdobje, ki 
traja do konca semestra. 

• Poletni semester traja od februarja do konca julija. 
Predavanja se končajo v maju, čemur sledi izpitno obdobje. 

• V obeh semestrih imajo en teden počitnic. 

• V začetku semestra je organiziran sprejem tujih študentov 
in „orientation week “.



Predmetnik
• Izbiraš lahko med številnimi predmeti z različnih pravnih področij. Možno je 

izbrati tudi kakšen predmet z druge fakultete, vendar ta doma žal ne bo priznan. 
Nekaj predmetov se izvaja tudi s strani uglednih tujih predavateljev. Večina se 
izvaja v angleškem jeziku, možno pa jih je izbrati tudi v nemščini, italijanščini in 
francoščini. Skupine so manjše in na predavanjih je zaželeno sodelovanje. 

• Vsak izpit je vreden 5 ECTS. 

• Prisotnost na predavanjih je OBVEZNA! (prezenčna lista)

• Izpiti se opravljajo pisno, nekateri tudi v obliki esejev in predstavitev določenih 
tem, ali kot „open book“. Način je odvisen od profesorja. Literaturo predstavljajo 
lastni zapiski in objave na študentskem sistemu Neptun (kot ŠIS pri nas). 

• Profesorji so zelo prijazni, hitro dosegljivi na e-mail in pripravljeni pomagati. 

• Možnost učenja madžarščine – opravljen izpit 3 ECTS.

• Ponujajo tudi tečaj angleščine na različnih nivojih, a je le-ta plačljiv.



Predmetnik
Moji predmeti:

- Doing legal profession/Business around the Globe

- Introduction to American Law (profesor iz ZDA)

- Crossborder Litigation in Practice: The Chevron Case

- Humanitarian Action in the EU (gostujoči predavatelji)

- International commercial arbitration

- Democracy in crisis- Challenges and participation

- International air law

- Hunagarian language

- … Vsak semester se kakšen predmet zamenja.. Seznam je dostopen na spletni 
strani fakultete: http://www.ajk.elte.hu/en/studying_here/courses_foreign

http://www.ajk.elte.hu/en/studying_here/courses_foreign


Nastanitev
• Pravna fakulteta ima lasten študentski dom, kjer se cene sobe gibljejo med 70 in 

90 € na mesec, vendar je oddaljen od centra (na Buda strani), prometne povezave 
pa so zvečer slabše. Obstaja tudi študentski dom univerze, kjer je nekaj sob 
rezerviranih za Erasmus študente. 

• Priporočam najem sobe na Pest strani mesta, kjer je tudi fakulteta, nočno 
življenje in odlične prometne povezave. Najboljša okrožja so V., VI., in VII., kjer 
je tudi največ mladih in pestro nočno življenje. Toplo priporočam najem 
stanovanja v bližini tramvaj linije 4/6 ali blizu metro postaj (metro obratuje do 
polnoči, linija 6 pa 24/7)

• Najem privatne sobe se giblje od 200-300€ + stroški. 

• Obstaja veliko agencij, ki ti poiščejo stanovanje, sama sem na oglas naletela na 
erasmus forumu. Na splošno priporočam povezavo z drugimi študenti na 
facebooku, kjer dobiš veliko poznanstev in informacij že pred odhodom.  

• Vsakemu erasmus študentu je na lastno željo dodeljen „Buddy“, ki mu pomaga 
pri vsakodnevnih zagatah, tudi iskanju stanovanja. 

• * Ob najemu stanovanja se običajno plača depozit v višini dveh najemnin. 1€= 
cca. 300 madžarskih forintov



Prevoz
• Prometne povezave so več kot odlične! Imajo najstarejšo 

podzemno železnico v Evropi  (4 linije- linija M4 stara eno 
leto), tramvaje, avtobuse (tudi take, ki peljejo po Donavi 
 )… Prevoz je HITER in TOČEN! Le v nekaj minutah si 
na čisto drugem koncu mesta. 

• Ugodne mesečne vozovnice za študente za ves promet!                              
Cena se giblje okrog 12€! 

• Ljubljana- Budimpešta 

z vlakom od 19€! (enosmerna-

Slovenske železnice)



Družabno življenje in stroški
• Ogromno tujih študentov!

• Vsakodnevno nočno življenje, še posebej v okrožju VII.  Večina klubov nima 
vstopnine ali pa je ta znaša med 2-5€

• ESN organizira veliko dogodkov posebej za Erasmus študente, različni izleti v 
Prago, Krakov, Dunaj... Plovba po Donavi, izlet v hribe, različni kvizi, movie
night, prvenstvo v nogometu, obisk zavetišča za živali…

• Veliko možnosti za udejstvovanje v športu s strani univerze ali v lastni režiji 
(fitnes, športni centri, Margaretin otok za tekače) 

• Hrana in pijača sta zelo poceni! 

(študentskih bonov ni, kosilo od 4€, pivo od 1€. Če hrano kupuješ v trgovini npr.: 
Spar je mesečni strošek za hrano cca. 150€) 

Skupni mesečni stroški: cca: 250-300€ za stanovanje+ 200€ (hrana, pijača, prevoz, 
zabava) = 500€ + potovanja 

(Stroški se seveda odvisni od želja in navad posameznika)



Ostalo
• Na vsaki ulici najdeš knjigarno in second hand shop

• Veliko uličnih sejmov – starine,

• Festival madžarske hrane in pijače, Festival piva 

• Zelo znane so številne zdravilne terme, ki izhajajo še iz rimskih in turških 
časov. Priporočam!

• Živalski vrt

• Obisk parlamenta

• Številni muzeji, galerije, razstave

• Obisk opere, ki je ena najboljših v Evropi

• Pozimi se odpre eden največjih open-air drsališč 

• Koncerti in ostali družabni dogodki!

• Zelo poceni letalske karte iz Budimpešte po celotni Evropi!



Drsališče, terme in
verižni most



Kontakti
• Koordinatorka za erasmus študente:

ga. Mariann Botlik Molnar (zelo prijazna)

Vse potrebne informacije dobiš na e-mail že pred izmenjavo. 

e-mail: botlikmolnar@ajk.elte.hu

Več informacij tudi na spletni strani fakultete: 
http://www.ajk.elte.hu/en/studying_here/pract_info

Za dodatna vprašanja sem na voljo tudi sama na e-mail naslovu: 
neja.sterle8@gmail.com

mailto:botlikmolnar@ajk.elte.hu
http://www.ajk.elte.hu/en/studying_here/pract_info
mailto:neja.sterle8@gmail.com


Keep calm and join Erasmus!
• Erasmus izmenjava v Budimpešti je bila zaradi številnih poznanstev, 

sklenjenih prijateljstev in samostojnega življenja v tujini ena mojih najboljših 
življenjskih izkušenj!


