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Študijska izmenjava na Westfälische Wilhelms-Universität Münster 

 

Pravna fakulteta Univerze v Münstru na nemških ocenjevalnih lestvicah praviloma posega po 

najvišjih mestih in je zato tako med nemškimi kot tujimi študenti zelo priljubljena. Ponuja mnogo 

zanimivih področij, ki so zlasti za tuje študente zanimivi za specializacijo znanj1 in opravljanje 

LLM. Erasmus študentom je dopuščeno izbirati med vsemi nemško govorečimi ali tujejezičnimi 

predavanji. Za uspeh na klavzuri iz pozitivnopravnega predmeta je potrebno usvojiti Gutachtenstil, 

zato zlasti tistim, ki nameravajo opravljati izmenjavo v Münstru v zgolj enem semestru, tovrstno 

izbiro odsvetujem.  

Pravna fakulteta je znana po nadpovprečni vlogi t.i. temeljnih predmetov (»Grundlagefächer«), torej 

predmetov s pravnozgodovinskimi, - filozofskimi, -sociološkimi in dogmatično-teoretičnimi 

vsebinami2. Ker gre pri tem za vsebine z nadnacionalnimi razsežnostmi, jih še posebej 

priporočam v izbiro. V okviru Pravne fakultete deluje projektni center (Exzellenzcluster) „Religion 

& Politik“, ki v interdisciplinarnem duhu združuje strokovnjake s področja prava, teologije in 

drugih humanistično-družboslovnih znanosti. Mnogo profesorjev na pravni fakulteti (zlasti na 

javnopravnih modulih) obogati svoja predavanja z interdisciplinarnimi vložki, katerih vsebina je 

tesno zvezana z delom na omenjenem projektu.  

Izpitni režim pri predmetih, ki so v osnovi namenjeni maternim govorcem, za Erasmus študente 

praviloma ni posebej prilagojen3. Vsebinsko znanje mora tako ustrezati znanju nemškega 

študenta, pri jezikovno-slogovnem vidiku pisnega izražanja pa so tuji študenti radodarno 

privilegirani. Pisne klavzure obvladujejo esejski tipi vprašanj. Možnosti ponavljanja izpitov v 

istem študijskem letu ali semestru ni. Zajetno število kreditnih točk je mogoče pridobiti tudi s 

pripravo obsežnejše seminarske naloge in njenim zagovorom. To alternativo priporočam 

zahtevnejšim študentom z gotovimi jezikovnimi kompetencami. 

Pravna fakulteta v Münstru posveča veliko pozornost tujejezični kompetenci. Vsi tečaji so za vse 

študente brezplačni. Kot dopolnilo klasičnemu pravnemu študiju služijo dodatni strokovno 

orientirani jezikovni tečaji v okviru t.i. FFA (Fachspezifische Fremdsprachenausbildung), ki ga organizira 

Pravna fakulteta, ali pa v okviru jezikovnih tečajev Centra za jezike (Sprachenzentrum). FFA ponuja 

vrsto predmetov, ki jih predavajo angleški in ameriški profesorji s področja common law. 

Interesentom, ki predhodno dosežejo ustrezno število točk na jezikovnem preverjanju, so na 

voljo tudi programi, ki s pravnoterminološkimi didaktičnimi vzgibi osvetljujejo francosko, 

italijansko in špansko pravo. Center za jezike ponuja Erasmus študentom poleg učenja nemškega 

                                                           

1 Tudi tujim študentom je omogočeno opravljanje predpisanega števila predmetov in seminarjev za 
pridobitev certifikatov iz pozitivnopravnih področij kot so družinsko, davčno, bančno, medijsko pravo, 
kakor tudi iz temeljnih pravnih ved, npr. certifikat iz pravne zgodovine, rimskega zasebnega prava. Nabor 
certifikatov: https://www.jura.uni-muenster.de/de/studium/zusatzzertifikate/. 

2 Predmeti iz temeljnih pravnih ved so predavana tako na osnovni (Grundstudium) kot na višji stopnji 
(Schwerpunkt). Primeri problemsko orientiranih predavanj na višji stopnji, ki ne zahtevajo obvladovanja 
Gutachtenstil: Theorie des Privat- und Wirtschaftsrechts, Geschichte der Rechtsdurchsetzung, Europäisches Privatrecht, 
Privatrechtsgeschichte, Religionsverfassungsrecht, Vertiefung der Verfassungsgeschichte, Allgemeine Staatslehre idr. 

3 Odstopanja od tega načela (ustni izpiti) zlasti pri v angleščini predavanih predmetih.  

https://www.jura.uni-muenster.de/de/studium/zusatzzertifikate/
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jezika (vzporedno ob študiju in na začetku semestra) še vrsto drugih splošnih tečajev izbranih 

jezikov4.   

Münster je univerzitetno središče severne Nemčije, zato je za prometno in prehranjevalno 

infrastrukturo (menze) dobro poskrbljeno. Cene so primerljive slovenskim. Ker je povpraševanje 

po študiju v tem mestu veliko, priporočam ekspeditivno iskanje namestitve5.  

Z ozirom na zgornji oris možnosti in priložnosti, ki jih Pravna fakulteta v Münstru ponuja tujim 

študentom, toplo priporočam izbiro te fakultete. Za študente, ki so željni stika tudi z drugimi 

nepravnimi vedami (ekonomske, politološke, jezikoslovne idr. usmeritve), je izbira te fakultete še 

posebej zanimiva, saj se vse družboslovno-humanistične fakultete nahajajo tik ob pravni fakulteti, 

po izkušnjah sodeč pa nosilci predmetov na teh fakultetah pozdravljajo angažma tujih študentov 

pri njihovih predmetih.   

Vid Žepič 

 

                                                           

4 Nabor možnih jezikovnih tečajev: https://spz.uni-muenster.de/v, 21. 7. 2019. Po denimo štiri 
opravljenih obveznih tečajih je mogoče pridobiti tudi jezikovne certifikate UniCERT I, II in III.  

5 Za Erasmus študente ima univerza navadno rezervirane bungalove v Lilienthalwegu.  

https://spz.uni-muenster.de/v

