
MOJI DVE ERASMUS+ IZKUŠNJI –  

UNIVERZA V GÖTTINGENU IN UNIVERZA V HAMBURGU 
 

Med svojim študijem na Pravni fakulteta v Ljubljani sem se Erasmus+ izmenjave udeležila dvakrat. 
Obe izmenjavi sem opravila v Nemčiji, prvo na dodiplomskem študiju na Georg-August-Universität v 
Göttingenu (v študijskem letu 2019/20) ter drugo na magistrskem študiju na Universität Hamburg v 
Hamburgu (v študijskem letu 2020/21). 
 
Göttingen (prve 3 slike) - najstarejše študentsko mesto na Spodnje Saškem. Mesto je zelo majhno in 
kot tako ne ponuja veliko turističnih atrakcij. Letno se tam nahaja približno 35.000 študentov, tako, da 
je energija mesta odlična! Univerza je organizirana v obliki kampusa, večinoma se v eni stavbi 
srečavajo študentje iz vseh fakultet. Ponuja pester izbor pravnih predmetov, kot zanimivost pa je 
univerza v Göttingenu najmočnejša na področju prava intelektualne lastnine in varovanja osebnih 
podatkov. Poleg raznolikega izbora pravnih predmetov, univerza ponuja tudi možnost brezplačnega 
učenja tujih jezikov. Izbor jezikov je, poleg nemškega, zelo obsežen (angleški, francoski, finski, 
italijanski, portugalski, norveški, švedski, ruski, albanski, španski jezik...). Na kampusu tedensko 
organizirajo veliko različnih dogodkov (izobraževanja, zabave, kino..). Kampus ima tudi svoj športni 
center, kjer je, po študentski ceni, ponujenih ogromno različnih športov.  
 
Hamburg (zadnje 3 slike) - mesto se nahaja na severu Nemčije. Je drugo največje nemško mesto. Čar 
mesta je njegova velika raznolikost po posameznih mestnih okrožjih. Tudi tu je univerza organizirana 
v obliki kampusa, vendar ga zaradi korone nisem mogla izkoristiti. S predavanji smo pričeli v začetku 
novembra. Vsa so potekala online, prav tako tudi vsi tečaji nemškega jezika. Knjižnica je bila vedno 
odprta, vendar si se moral za obisk prej najaviti. Nekatera predavanja so potekala v živo preko Zooma, 
nekatera so bila vnaprej posneta. Zaradi študija na daljavo, pa so profesorji študentom omogočili lažji 
dostop do študijske literature (večinoma je bila vsa literatura dostopna preko spleta). Študentski tutorji 
so se kljub koroni trudili študentom omogočiti čim boljšo izkušnjo. Prav tako pa v študentskem domu 
nikoli ni dolgočasno 😉😉! 
 
Na obeh univerzah je obvezno znanje nemškega jezika, saj skoraj vsa predavanja potekajo v nemščini. 
Večinoma so vsi izpiti ustni, profesorji pa so do tujih študentov zelo razumevajoči.  Obe univerzi letno 
obiskuje polno tujih študentov iz celega sveta, tako da sta obe definitivno vredni študijske izmenjave!  
 
Neja Cunk (cunk.neja@gmail.com) 
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