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Pred PF Karlove univerze 

 
V Pragi bivam že vse od začetka oktobra. Velik plus izmenjave na Karlovi Univerzi v Pragi je to, 
da se začetek in konec njihovega zimskega semestra skoraj popolnoma prekriva zimskim 
semestrom v Ljubljani. Ker se izmenjava začne šele s 1. oktobrom, jo priporočam tistim, ki se 
pogosto zanašate na septembrski izpitni rok. 

 

 
Karlov most 

 
Predmetnik v Pragi je dokaj bogat in ponuja tudi vsebine, ki jih v Ljubljani ne obravnavamo. Ker 
me izrazito zanima ustavno pravo, sem si izbrala predmete, ki so s to pravno disciplino vsebinsko 
povezani (češko ustavno pravo, univerzalni in regionalni standardi varstva človekovih pravic, First 



Amendment Case Law). Močno sem bila navdušena tudi nad predmetom Introduction to Central 
European Legal Culture, kjer so obravnavali zgodovino, politiko, pravo in družbeni razvoj držav 
višegrajske četverice, kar naj se na koncu vodilo k ugotavljanju razlogov za aktualna dogajanja na 
Madžarskem in Poljskem. 

 
Način predavanj se razlikuje od profesorja do profesorja, četudi predavajo pri istem predmetu. 
Največ je bilo ex cathedra predavanj, pri enem predmetu pa se je profesor posluževal sokratske 
metode. Vsak predmet ima dve kontaktni uri na teden, kar pomeni, da sem imela precej manj 
predavanj kot doma. To mi je omogočalo, da sem popolne imela še kaj energije za druženja, 
posedanja po pivnicah ali obiskovanje praških znamenitosti. 

 

 
Praška defenestracija – okno 

 
 
S predavanji smo zaključili že konec decembra. Zadnji teden predavanj smo že imeli prvo izpitno 
obdobje, drugo izpitno obdobje pa imamo v mesecu januarju. To pomeni, da sem v tem trenutku  
večino svojih študijskih obveznosti že opravila. Izpiti niso bili pretirano težki, učila pa sem z 
uporabo svojih zapiskov, power pointov in drugega gradiva, ki so nam ga dali profesorji. 

 

 
Muzej komunizma 



 
Bivam v garsonjeri 10 minut vožnje s tramvajem od Pravne fakultete, za bivanje v študentskem 
domu se nisem odločila. Včasih se družim s sošolci iz Erasmus programa, včasih pa po mestu 
pohajkujem sama in si privoščim kakšno pivo (najraje skupaj z odlično presto). Verjetno o kvaliteti 
in ceni piva ni potrebni posebej razpravljati. 
 

 
Pivo in presta 

 
Za potikanje po Pragi uporabljam javni potniški promet, ki je veliko boljši in tudi cenejši v 
primerjavi z Ljubljani. Cena študentske mesečne karte je namreč 5 EUR. Kar se tiče prehrane, zelo 
pogrešam študentske bone. Včasih se odpravim na kosilo ali večerjo v gostilno, drugič kuham sama, 
tretjič je v igri ponudnik hitre prehrane. 
 

 
Praški grad ponoči 

 



 
Praga je mesto, ki je izredno polno zgodovine. Sploh v mesecu oktobru sem se po predavanjih 
pogosto še sprehodila po centru mesta ali pa si ogledala kak muzej oz. drugo zgodovinsko 
pomembno lokacijo. Povsod je prisoten t. i. avstro-ogrski duh, kar meni zelo ustreza. Pavšalno 
rečeno večina centra Prage izgleda kot Miklošičeva ulica v Ljubljani. Trenutno tudi prebiram knjigo 
o zgodovini Češke, kar mi pomaga razumeti pomen zgodovinskih kotičkov, ki sem jih obiskala v 
Pragi. (P.S. na praškem gradu imajo odbito zbirko hladnega orožja). 
 
 

                                    
                  Zbirka orožja                   Kip Jurija 

 
Oktobra in novembra sem na izmenjavi zelo uživala, decembra pa se je že pojavila želja po vrnitvi 
domov zato mi je vrnitev v Slovenijo za božično-novoletne praznike zelo ustrezala. Sedaj v mesecu 
januarju, sem motivirana, da opravim še preostale obveznosti in zaključim z izmenjavo. 
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