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Leuven

• Manjše mesto v flamskem delu Belgije

• 25 km oddaljeno od Bruslja

• Campus: 100,000 prebivalcev, od tega je 80%
študentov



KU Leuven

• Prva belgijska univerza ustanovljena leta 1425

• Tudi najboljša, predvsem pravna fakulteta

• Veliko konferenc in zanimivih predavanj
gostujočih predavateljev



Pravna fakulteta 

• Locirana je v centru mesta, predavanja
potekajo v različnih stavbah

• Močan poudarek na pravu EU

• Profesorji so pravniki v praksi (sodniki ECJ,
odvetniki, revizorji v The Big Four, …)



Predmetnik in predavanja

• Izbirni predmeti so na voljo v angleščini na
zahtevnostni stopnji magisterija

• 4 ali 6 ECTS na semestrski predmet

• Velik izbor predmetov

• Na predavanjih veliko število belgijskih študentov,
saj lahko „evropske“ oziroma „mednarodne“
pravne predmete sledijo le v angleščini

• Za predavanja se je potrebno vnaprej pripraviti!!!

• Poudarek na sodni praksi

https://www.law.kuleuven.be/education/exchange/courses


Izpiti

• V mesecu juniju

• 5 izpitov v roku treh tednov

• Praviloma open book

• Pisni izpiti potekajo 3 ure, reševanje case-ov, 
esejska vprašanja

• Ocene so dokaj nizke



Učenje jezikov

• Brezplačni tečaj nizozemščine v vrednosti 4
ECTS

• CLT ponuja učenje drugih jezikov (francoščina,
nemščina, …) za 90 – 180 evrov

http://www.clt.be/CLTSite/index.php


Namestitev

• Možnost študentskih domov - residence ali sobe na zasebnem trgu -
private kot

• Za študentske domove se je potrebno vnaprej prijaviti, o izbiri
obveščeni po elektronski pošti
– Najemnina 250-350 eur
– 1-mesečni depozit + administrativni stroški

• Iskanje sobe na pri zasebnih ponudnikih priporočam po prihodu v
Leuvnu
– Ogromna ponudba
– Najemnina 300-400 eur
– 2-mesečni depozit, velika nevarnost, da ga ob izteku pogodbe ne dobiš

nazaj

https://admin.kuleuven.be/sab/ex/en/accommodation/index


Prehrana

• Belgijsko kosilo predstavlja broodjes= sendvič

• Študentska menza Alma, ki ponuja nizko
kvalitetno hrano za dokaj visoke cene

• Toplo zdravo študentsko kosilo je nemogoče
dobiti

• Kuhanje doma

• Cene hrane v trgovinah so nekoliko dražje,
predvsem meso in ribe



• Fritjes (z majonezo!)

• Pivo

• Vaflji

• Čokolada



Šport

• University Sports Centre na obrobju mesta

• Brezplačna sports card:
– Plavanje

– Košarka

– Nogomet

– Odbojka

– Vodene vadbe

– Sabljanje in mnogo drugih športov

– Za fitnes je potrebno manjše doplačilo

http://www.kuleuven.be/sport/english


Zabava

• Cantus

• Veliko študentskih dogodkov

• Fakbari – bari posameznih fakultet

• Oude Markt – najdaljši bar v Evropi

• Vsak dan, tudi ob nedeljah! 

• Stroški precej nižji kot v Ljubljani



Ostali stroški

• Kolo – 50 eur

• Učni materiali – 50-100 eur

• Letalske karte – Wizzair

• Potovanja in izleti



• Povzetek: odlična izobrazba in študentsko
življenje na enem mestu. Sama kar ne morem
oditi, saj sem tu že več kot eno leto – torej
priporočam! 

• Več informacij: jasna.voje@gmail.com


