
ERASMUS ŠTUDENTSKE IZMENJAVE 
 

Univerza v Ljubljani sodeluje v Erasmus aktivnostih od leta 1999/2000. Za šolsko leto 

2009/10 je za Pravno fakulteto zagotovljena možnost naslednjih izmenjav: 

 

LEUVEN (Belgija): 2 študenta po 5 mesecev; 

LOUVAIN LA NEUVE (Belgija): 2 študenta po 5 mesecev;  

POITIERS (Francija): 4 študenti po 5 mesecev;  

REIMS CHAMPAGNE – ARDENE (Francija): 1 študent za 9 mesecev; 

NANCY (Francija): 3 študenti po 9 mesecev; 

STRASBOURG (Francija): 2 študenta po 10 mesecev; 

AUGSBURG (Nemčija): 2 študenta po 10 mesecev; 

GREIFSWALD (Nemčija): 2 študenta po 5 mesecev; 

FRANKFURT NA ODRI (Nemčija): 2 študenta po 6 mesecev; 

HEIDELBERG (Nemčija): 2 študenta po 10 mesecev;  

LEIPZIG (Nemčija): 2 študenta po 5 mesecev; 

GRADEC (Avstrija): 5 študentov po 5 mesecev; 

DUNAJ (Avstrija): 2 študenta po 10 mesecev;  

LA CORUNA (Španija): 2 študenta  po 6 mesecev; 

SEVILLA (Španija): 2 študenta po 5 mesecev; 

SALAMANCA (Španija): 1 študent za 10 mesecev; 

SANTIAGO DE COMPOSTELA (Španija): 2 študenta po 9 mesecev; 

MADRID – Complutense (Španija): 2 študenta po 10 mesecev; 

CORDOBA (Španija): 2 študenta po 9 mesecev; 

VALLADOIID (Španija): 2 študenta po 9 mesecev; 

THESSALONIKI (Grčija): 2 študenta po 6 mesecev; 

ISTANBUL – Yeditepe (Turčija): 2 študenta po 6 mesecev; 



FIRENZE (Italija): 1 študent za 6 mesecev; 

GENOVA (Italija): 2 študenta po 6 mesecev; 

MILANO (Italija): 3 študentje po 6 mesecev; 

NAPOLI (Italija): 2 študenta po 10 mesecev; 

FOGGIA (Italija): 3 študenti po 6 mesecev; 

VILNA – Vilniaus Universitetas (Litva): 2 študenta po 5 mesecev; 

VILNA – Mykolo Romerio (Litva): 2 študenta za 6 mesecev; 

TARTU (Estonija): 2 študenta po 5 mesecev; 

GDANSK (Poljska): 2 študenta po 10 mesecev; 

KATOVICE (Poljska): 2 študenta po 6 mesecev. 

VROCLAV (Poljska): 3 študenti po 5 mesecev;  

BANSKA BISTRICA (Slovaška): 2 študenta po 5 mesecev; 

BRATISLAVA (Slovaška): 3 študenti po 5 mesecev; 

FRIBOURG (Švica): 2 študenta po 10 mesecev (izven EU; drugačen sistem 

štipendije).  

LUND (Švedska): 2 študenta po 9 mesecev; 

ROUSSE (Bolgarija): 2 študenta po 6 mesecev; 

UTRECHT (Nizozemska):  2 študenta po 6 mesecev; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROK ZA PRIJAVO: sreda, 18. februar 2009  

(pravočasne vloge so tiste, ki bodo do 12. ure tega dne v Pisarni za mednarodno 

sodelovanje - pritličje, desno do konca) 

 
 

ODDAJA PRIJAVE: Pisarna za mednarodno sodelovanje  

                                    (ga. Petra Potočnik)  

 

Prijave naj bodo obvezno oddane v prozorni mapi s stranskimi luknjami za 

vlaganje v fascikel (ne v zaprti ovojnici), pri čemer je na prvi strani izpolnjen 

prijavni obrazec. 

  

PRIJAVNI OBRAZEC: lahko ga natisnete sami s spretne strani Pravne fakultete 

(http://www.pf.uni-lj.si/) ali ga pridobite pri ge. Petri Potočnik. 

 

OBVEZNE PRILOGE PRIJAVE (v slovenščini): 

 

 potrdilo o znanju jezika: jezik države gostiteljice, razen Nizozemska, Belgija, 

Litva, Estonija, Grčija, Turčija, Slovaška in Poljska - angleščina (znanje 

domačega jezika je prednost, za Louvanin la Neuve je prednost tudi znanje 

francoščine); za Francijo dobro znanje francoščine. Znanje dodatnih jezikov je 

prednost, potrdilo o srednješolskih ocenah oz. oceni na maturitetnem izpitu 

zadošča, ustrezni tuji certifikat je prednost, prav tako opravljeni izpit iz 

ustreznega tujega jezika v drugem letniku PF. Kopij ni potrebno uradno 

overjati; 

 življenjepis; 

 utemeljitev vloge oz. “motivacijsko pismo” (pričakovanja od študijskega 

bivanja v tujini); 

 potrdilo o statusu študenta; 

 potrdilo o ocenah opravljenih izpitov iz elektronskega indeksa, pri 

katerem mora biti razvidno število opravljanj izpitov; 

 kandidat mora  biti v štud. letu 2008/09 vpisan v tretji ali četrti letnik (za 

študente prvega in drugega letnika kandidatura ni mogoča; prednost imajo 

študentje višjih letnikov; prednost je tudi višja povprečna ocena; razpisni 

pogoj PF).  

 

 



Možna je (v smislu “rezerve”) prijava na več fakultet (skupaj dopuščamo 3), vendar 
mora biti celotna dokumentacija in prijava za vsako posebej (tj. v ločenih prozornih 
mapah).  
 
Erasmus študent mora v enem semestru na izmenjavi pridobiti vsaj 20 ECTS oz. 
v dveh semestrih 40 ECTS. Drugače je le pri izmenjavah za izdelavo diplomske 
naloge (največ 3 mesece), vendar imajo kandidati, ki želijo opravljati izpite na 
razpisu, prednost. Izbira na razpisu ne pomeni dodelitve štipendije. Pomeni le 
možnost šolanja brez šolnine ter zagotovitev, da bodo opravljeni izpiti (tisti, ki so 
dogovorjeni v “learning agreement” v tujini priznani kot enakovredni izpitu na 
ljubljanski PF, kolikor ustrezajo programu).  
 
Študent lahko opravi izpite iz predmetov na drugi pravni fakulteti, s katero je 
Pravna fakulteta v Ljubljani sklenila dvostransko pogodbo v okviru LLP-Erasmus 
(partnerska pravna fakulteta), skladno s pogoji, ki veljajo za izmenjavo študentov v 
tem programu. Študent lahko namesto izbirnih enosemestrskih/dvosemestrskih 
predmetov Pravne fakultete Univerze v Ljubljani izbere enosemestrski/dvosemestrski 
predmet na drugi partnerski pravni fakulteti. 
 
Študent lahko namesto obveznega predmeta Pravne fakultete Univerze v Ljubljani 
opravi obveznosti pri predmetu na drugi partnerski pravni fakulteti samo, če je le-ta 
po vsebini in obsegu primerljiv z obveznim predmetom Pravne fakultete Univerze v 
Ljubljani. 
 
Sredstva za stroške (prevoz, nastanitev) ne krijeta niti ljubljanska niti tuja fakulteta, 
pač pa je treba posebej zaprositi za tim. erasmus – štipendijo. Znesek štipendije je 
nizek in je mišljen le kot dodatek.  
 
Dodatne informacije o programu in o razpisnih pogojih ter obveznostih in pravicah 
študentov v zvezi z izmenjavo na:  
http://www.uni-lj.si/mednarodne_izmenjave/program_socrates_erasmus.aspx  
  
 
O izbiri odloči fakultetni koordinator programa, oseba ali komisija, ki jo določi 
koordinator. Izbira se opravi praviloma na podlagi pisnih prijav, lahko pa tudi dodatno 
na podlagi intervjujev s kandidati. Kandidat je dolžan zagotoviti delujoč e-mail naslov, 
na katerem bo obveščen o morebitnem intervjuju. Ti bodo med 2. in 6. marcem 
2009. Izbira se opravi na podlagi proste ocene vseh okoliščin. Dolžnosti pisne ali 
ustne obrazložitve (ne)izbire ni, prav tako ne pravnih sredstev v okviru postopka na 
fakulteti. Za kandidata, ki se prijavlja na izmenjavo, se s tem šteje, da soglaša, da bo 
njegovo ime objavljeno v spisku izbranih kandidatov na oglasni deski fakultete v 
primeru, če bo izbran, prav tako tudi z vsemi tu zapisanimi pravili postopka in izbire. 
Neizbranih kandidatov se o rezultatu ne obvešča osebno (bo pa seznam izbranih 
študentov javno objavljen do 10. marca 2009). Prijavnih pol se kandidatom ne 
vrača. V primeru dvoma v avtentičnost listin, predloženih v neoverjenih kopijah, se 
lahko zahteva predložitev originala.  
 

 

 

http://www.uni-lj.si/mednarodne_izmenjave/program_socrates_erasmus.aspx

