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Predmetnik

• Predavanja in seminarji so v angleškem jeziku (ni 
razlik med domačimi in tujimi študenti)

• Možnost izbire med številnimi predmeti ( največ s 
področja kazenskega prava in kriminologije )

• Dodiplomski predmeti imajo vrednost 10 ECTS, 
podiplomski pa 5 ali 10 ECTS 

• Predpogoj izbire podiplomskih predmetov so 
zaključeni najmanj 3 letniki pravne fakultete

• 3 tedne po začetku semestra možnost menjave 
izbranih predmetov



Način študija

• Obvezna prisotnost na seminarjih, formalne evidence 
prisotnosti na predavanjih ni

• Seminarji so oblikovani v skupine 10 – 15 ljudi, 
poudarek je na obravnavanju vnaprej določenih tem ( 
seznam tekstov objavljen na začetku semestra )

• Priporočljivo sprotno delo (snov obdelana na 
seminarjih pride v poštev na izpitu)

• Več individualnega dela
• Drugačen pravni sistem – case law ( veliko branja 

primerov, obširnejša literatura, več specifičnih aktov, ni 
zakonikov in ustave kot je značilno za naš pravni sistem 
)



Opravljanje obveznosti in izpitov

• Različne obveznosti odvisno od izbranega 
predmeta

• Končno oceno lahko predstavlja samo pisen 
izpit, del ocene je lahko tudi esej ali temu 
podoben pisen izdelek, ustnih izpitov ni

• Pri podiplomskih predmetih ni formalnih 
izpitov, ampak je poudarek na pisanju esejev

• Izpiti so po koncu vsakega semestra, nekatere 
eseje je potrebno oddati že tekom semestra



Možnost namestitve in prehrane

• Možnost nastanitve v študentskem naselju ali privatnih 
stanovanjih 

• Večina erazmus študentov se odloči za življenje v 
študentskem kampusu (več socialnega dogajanja)

• Izbira med različnimi vrstami stanovanj (npr.: skupna ali 
lastna kopalnica)

• Vse sobe so enoposteljne

• Študentje si lahko kuhajo sami ali se prehranjujejo v 
študentskih ‘’menzah’’ ( s  kartico ‘’EatWithUs’’, na 
katero se naloži denar – ne priporočava, zaradi visokih 
cen in slabe kvalitete hrane ter monotone izbire )



Mesečni stroški

• Stanovanje: cca 80 funtov/teden za skupno koplanico, cca 100 
funtov/teden za lastno kopalnico, privatna namestitev lahko že od 
70 funtov naprej

• Hrana: cca 30 funtov/teden
• Telefon: 10 funtov/mesec (pre-paid paketi)
• Socialno življenje: min 10 funtov/večer ( odvisno od količine žuranja 
)

• Veliki začetni stroški ( neopremljena kuhinja - potrebno kupiti vso 
posodo; nakup odeje, vzglavnika, čistil ...)

• Drugi sprotni stroški ( avtobus, taksi, kavice ...)
• Zelo drage knjige ( cca 40 funtov za knjigo )
• Povprečna mesečna poraba denarja brez namestitve vsaj 400 

funtov 



Obštudijske dejavnosti in družabno 
življenje

• Students’ union – študentska organizacija, ki ponuja 
široko paleto dogodkov in dejavnosti (tečaji, potovanja, 
športne dejavnosti, zabave ...)

• Posebni dogodki za erazmus študente ( veliko število 
tujih študentov)

• Vsakodnevno pestro dogajanje na vseh področjih  ( 
dolgčas ne obstaja )

• ‘’give-it-a-go’’ – različne dnevne aktivnosti ( za nizko 
ceno se lahko preizkusiš v izdelovanju nakita, power-
kitingu, tajski kuhinji, sabljanju ...)

• Možnost včlanitve v različne skupnosti, kot npr. 
Skupnost študentov prava (Edward Bramley Society)



Uporabne povezave

• Spletna stran univerze: www.sheffield.ac.uk ( 
vsi podatki glede študija, namestitve, 
prehrane)

• Sheffield students’ union: 
http://www.sheffield.ac.uk/union/

• Nočno življenje: www.sheffieldnights.com

http://www.sheffield.ac.uk/
http://www.sheffield.ac.uk/union/
http://www.sheffieldnights.com/


Kontakt

• Ker so te informacije zgolj okvirne, naju lahko 
brez zadržkov kontaktirate za vse, kar vas še 
dodatno zanima

• Mojca: mojca.strucl@gmail.com

• Nives: nives.slemenjak@hotmail.com

mailto:mojca.strucl@gmail.com
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