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Študijsko leto

• Zimski semester traja (približno) od začetka 
septembra do začetka februarja

• Poletni semester traja od začetka februarja do 
sredine maja

• Predavanja so organizirana v angleškem, 
nemškem, francoskem in italijanskem jeziku 
(večina je seveda v angleščini)

• Izpiti so večinoma decembra (pisno, predstavitev 
ali seminarska naloga oz. esej, odvisno od 
profesorja), hkrati je obvezna tudi prisotnost na 
predavanjih



Nekaj predmetov, izmed katerih je 
možno izbirati

• The Impact of the European Union on culture

• Transitional Justice

• European Environmental Law

• Introduction to English Public Law

• Terrorism and Human Rights

• International and Comparative Tax Law

• Criminal Law in Europe

• Organiziran je tudi tečaj madžarščine



Univerza : Eotvos Lorand
University (ELTE)

- Najstarejša in največja univerza na 

Madžarskem

- Ustanovljena leta 1635 

- Pravna fakulteta je bila ustanovljena leta 1667

- Fakulteti je bila podeljena nagrada : Award of
excellence, z naslovom The textbook of the Year

- Je najboljša pravna fakulteta na Madžarskem

- Stoji v samem centru Budimpešte



STROŠKI

SOBE :

• V študentskem domu : 3 ali 2 osebi oz. 
enoposteljna soba: od 90 – 130 EUR (28.000 –
35.000 HUF), 

• Privatne sobe okrog 220 EUR – včasih lahko za ta 
denar dobiš tudi garsonjero

• Hrana je zelo poceni, pijača še bolj

• Pestro in ugodno nočno življenje 



Prevoz po mestu

• Tramvaj

• Avtobus

• Metro

• Včasih tudi vlak

• Taksi (ga večinoma sploh ne potrebuješ)

Javni prevoz je zelo dobro organiziran. Določeni 
tramvaji in avtobusi vozijo tudi celo noč. Mesečna 
vozovnica velja za tramvaj, metro in avtobus in za 
študente stane trenutno okrog 16 EUR.



Mestne znamenitosti

- Parliament
- Royal Palace
- Margaret Island
- Memento Park
- Basilica of St. Stephen

- Hungarian State Opera 
House
- House of Terror
- City ZOO
itd.



Uporabne spletne strani in naslovi:

• Spletna stran fakultete : http://www.elte.hu/en

• Madžarske železnice : http://www.mav-
start.hu/english/index.php (cena povratne vozovnice 
do Ljubljane je 39 EUR, hkrati so karte izredno 
ugodne za različna mini potovanja po Vzhodni Evropi)

• E–mail naslov Erasmus koordinatorke    

ga. Mariann Botlik Molnar (krasna oseba) :  
botlikmolnar@ajk.elte.hu

• Moj e–mail naslov : masa.janes@gmail.com (na voljo 
sem za kakršnakoli vprašanja)

http://www.elte.hu/en
http://www.mav-start.hu/english/index.php
mailto:botlikmolnar@ajk.elte.hu
mailto:masa.janes@gmail.com

