
Vid Hribar in Simon Radovan 

zimski semester 15/16 



Leipzig  
 Leži v zvezni deželi Saški (Sachsen) 

 Od Ljubljane oddaljen 830 km 

 Ima približno 560.000 prebivalcev – od tega približno 
30.000 študentov 

 Veliko slavnih oseb je živelo/delovalo v Leipzigu 
(J.S.Bach, J.W. von Goethe, R. Wagner, Angela 
Merkel…) 

 



Univerza v Leipzigu 
 Univerza je bila ustanovljena 1409 

 Večina predavanj vseh fakultet poteka v stavbi 
univerze 

 Možnost udeleževanja drugih zanimivih predavanj, 
diskusij itd. 

 



Pravna fakulteta 
 Nahaja se v centru 

mesta, v stavbi 
nakupovalnega 
središča 

 Predavanja pri 
določenih predmetih 
potekajo v stavbi 
pravne fakultete, 
večina predavanj pa v 
stavbi univerze 



Pravna fakulteta 
 Predmeti so enosemestrski, predmetnik: 

https://www.jura.uni-
leipzig.de/studium/studiengang-
rechtswissenschaft/vorlesungen/ (za starejše verzije si 
oglejte arhiv) – Erasmus študent si lahko izbere 
katerikoli predmet  

 Predmeti so večinoma ovrednoteni s 5 ECTS  

 V  letu 2015/2016 je bil razpisan tudi poseben predmet 
samo za Erasmus študente: Einführung in das 
Deutsche Recht 
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Pravna fakulteta 
 Vsa predavanja so v nemščini, potekajo pa dopoldne in 

popoldne 

 Poudarek na bančnem, tržnem, gospodarskem, 
insolvenčnem, delovnem in davčnem pravu 

 Velika izbira različnih predmetov (npr. Medijsko pravo, 
Internetno pravo, Mednarodno bančno pravo, Pravo 
vrednostnih papirjev…)  

 Izpiti so praviloma konec januarja/začetek februarja – 
vse pa je odvisno od dogovora s profesorjem (so zelo 
prilagodljivi) 



Jezikovni tečaji 
 Univerza nudi tritedenski t.i. Sprach- und 

Orientierungskurs v mesecu septembru (cena 105€), 
potrebna je pravočasna prijava, kajti mesta so omejena 
– odlična priložnost za osvežitev nemščine in 
spoznavanje ljudi! 

 Tekom semestra možnost nemških jezikovnih tečajev 
na Studienkolleg Sachsen (intenzivni tečaji, slovnica, 
konverzacija, pravna terminologija…), prav tako pa 
možnost tečajev drugih jezikov na univerzitetnem 
jezikovnem centru – brezplačno! 



Nastanitev 
 Veliko število študentskih 

domov (enoposteljne sobe od 
150 – 230€) – potrebna 
pravočasna prijava, prav tako 
pa veliko število privatnih 
stanovanj (cene so podobne 
cenam v študentskih domovih) 



Šport in prosti čas 
 Ogromna ponudba različnih športov (tečaji in 

druženja) - http://www.hochschulsport-leipzig.de/ 

 Več različnih organizacij, ki organizirajo izlete, 
druženja v pivnicah, družabne večere – WILMA, 
Tutoren des Studentenwerkes… 

http://www.hochschulsport-leipzig.de/
http://www.hochschulsport-leipzig.de/
http://www.hochschulsport-leipzig.de/

