
Litva, Vilna 



Internetna stran univerze,  

ki vsebuje vse informacije, 

ki vas utegnejo zanimati: 

www.mruni.eu/en/ 

Mykolas Romeris Universitetas je moderna in 

novejša Univerza, nekoliko severneje od 

centra Vilne.  

Vsi predmeti iz vseh fakultet, med katerimi 

lahko izbirajo Erasmus študentje, se opravljajo 

v tej stavbi. 

Vse, kar boste morali 

vedeti, pa vam bodo 

povedali tudi na uvodnem 

tednu in med letom, imeli 

boste svojega mentorja, za 

informacije bo več kot 

poskrbljeno! 
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Študentski dom je od Univerze oddaljen 5 

minut hoje. Je precej star, zato pa zelo 

ugoden (60 eur/mesec). Sobe so večinoma 

za 2 ali 3 osebe+ wc, kuhinja in tuši pa so 

skupni. 

V pritličju so pralni in sušilni stroji, menza 

(MRU je edina univerza v Litvi, ki ima 

subvencionirano prehrano, tako da je 

hrana iz menze zelo ugodna). 



Predmete lahko izbirate iz vseh fakultet (v kolikor vam jih odobrijo na PF), večina 

je vrednih 6 ESCT, št. ur in način dela je različen, prav tako ocenjevanje. Izpiti so 

večinoma en mesec pred koncem semestra (npr. konec maja/začetek junija), 

ponekod se ocenjuje skozi celo leto, nekje je le končna PP predstavitev itd.  

Način dela je zanimiv, veliko je diskusij, predstavitev, praktičnega dela. 

 

Priporočam kriminalistiko (ogledali smo si obdukcijo, naučili smo se iskati in jemati 

prstne odtise, razstaviti pištolo, pogledali, kako deluje poligraf itd.) in legal 

negotiation and mediation (osnove pogajanj, ki bi jih moral obvladati vsak pravnik, 

predvsem pa zanimiv predmet). 

 

Ostali predmeti, ki sem jih izbrala: Legal English, Basic Lithuanian, Criminal law of 

the Republic of Lithuania in Protection of Children Rights… Predmetnik in opis 

vsakega predmeta je na strani MRU. 

 



Organiziranih je veliko dogodkov v okviru 

Univerze (International dinner, plesi, Erasmus 

got talent, izleti) in zabav za študente. 

 

Povezave v druge države so dobre (letala, 

avtobusi, ladje) in ugodne (sama sem obiskala 

Latvijo, Estonijo, Poljsko, Češko, Norveško, 

Švedsko, Finsko in Rusijo). 

Denarna valuta je Litvanski litas. 

Cene so nižje kot v Sloveniji, 

poraba je odvisna od 

posameznika, 

Erasmus štipendija zadošča. 

 

 Mesečna vozovnica je zelo 

 ugodna (ca. 6 EUR). 



Na Univerzi je organiziranih tudi veliko 

športnih dogodkov (Erasmus olimpijske 

igre…), lahko igrate košarko, odbojko, 

nogomet, ping-pong, se ukvarjate z 

jogo, aerobiko, borilnimi veščinami, 

hodite v fitnes… 



Vsaka Erasmus izmenjava je super! Tudi moj je bila! 

Gaja Repe 


