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LEUVEN 
• Glavno mesto province Flamski Brabant 

• Skoraj 100.000 prebivalcev 

• 25 km stran od Bruslja 

 

 

 

• Življenje znotraj mestnega     ringa nudi 

obroča nudi poseben čar 

• večino opravil lahko opraviš peš 



KU LEUVEN 

• Najstarejša belgijska univerza, ustanovljena 

leta 1425 

• Največja univerza v Beneluxu (cca. 55.000 

študentov) 

• Konstantno uvrščena med 100 najboljših 

univerz na svetu  

• Za primat v Belgiji se bori z Univerzo v 

Gentu, ampak se ve, kdo je boljši ;) 



• Glavna zgradba se nahaja v samem središču 

mesta 

• Predavanja se izvajajo še na drugih lokacijah v 

središču mesta 

• Zaseda 33. mesto na seznamu najboljših fakultet 

(QS 2016) 

PRAVNA FAKULTETA 



PREDAVANJA IN PREDMETNIK 

• Obširen izbor predmetov v angleščini 

• 4 ali 6 ECTS na semestrski predmet 

• Poudarek na evropskem pravu in kriminologiji 

• Večina predavanja poteka po sistemu ex catedra, 

večinoma 2 ali 3 ure na teden 

• Možnost izbire dodatnega ‘praktičnega predmeta’ 

• Možnost izbire predmetov z drugih fakultet 

http://www.law.kuleuven.be/education/exchange/courses
http://www.law.kuleuven.be/onderwijs/leuven/studentenportaal/praktijkcolleges/practical-courses-2015-2016


IZPITI 

• Skupaj z domačimi študenti (tako kot predavanja) 

• V mesecu januarju / juniju v roku 21 dni za vse izpite 

(večina predmetov ima možnost izbire roka) 

• Ponavljanje za oba roka v mesecu avgustu 

• Načeloma open book (vsaj zakonodaja, ponekod dopustno 

vso možno gradivo) 

• Povprečna dolžina izpita 3 ure; esejska vprašanja ali case-i 

• Ocene so do 20, kot visoke se smatrajo ocene med 14 in 

16. Od 15 navzgor se vam prizna naša “desetka” 

 



• Študij gradiv za izpite študenti opravijo večinoma v 

univerzitetni knjižnici, Agori ali v študentskem domu / kotu 

• Zelo dobro založena fakultetna knjižnica, ki se jo splača 

izkoristiti za pripravo diplomske naloge ali magistrskega 

diplomskega dela 

 



UČENJE JEZIKOV 

• Brezplačni tečaj nizozemščine (flamščine) v vrednosti 4 

ECTS 

• Tečaja pravne francoščine ali angleščine v vrednosti 3 

ECTS 

• CLT ponuja učenje drugih jezikov (francoščina, nemščina, 

…) za 90 – 180 evrov 

http://ilt.kuleuven.be/english/cursus/fac_rechten.php
http://ilt.kuleuven.be/english/cursus/fac_rechten.php
http://ilt.kuleuven.be/english/cursus/fac_rechten.php
http://www.clt.be/CLTSite/index.php


NAMESTITEV 
• Možnost namestitve v študentskih domovih, “residences”, 

ali sobe v študentskih hišicah “kot” 

• Za študentske domove se je potrebno vnaprej prijaviti, o 

izbiri obveščeni po elektronski pošti  

o Najemnina 250-350 EUR, 1-mesečni depozit + administrativni 

stroški  

o Možnost nastanitve tudi v zasebnih študentskih domovih 

• Večina študentov dostopa do interneta preko Kotnet, pri 

katerem je prenos omejen na 40GB na mesec 

https://admin.kuleuven.be/sab/ex/en/accommodation/index
https://admin.kuleuven.be/sab/ex/en/accommodation/index
https://admin.kuleuven.be/sab/ex/en/accommodation/index


• Za “kots” ima univerza posebno stran z zaupanja vrednimi 

najemodajalci 

• Najemnina 300-400 EUR, depozit po dogovoru z 

najemodajalcem 

• Priporočava najem sobe že pred prihodom 

• Zaradi ogromne ponudbe je mogoče najeti sobo tudi po 

prihodu, a tu priporočava zgodnji prihod, saj bo tako 

iskanje mirnejše 

 

https://icts.kuleuven.be/apps/kotwijs/search/index.php?lang=en


PREHRANJEVANJE 
• Študentska menza Alma na več lokacijah. 

• 4-7€ za glavno jed 

• Precej študentov za kosilo zaužije sendvič “broodjes” ali 

kakšno drugo obliko hitre hrane 

• Za zdravo in cenovno ugodno prehrano je treba kuhati 

doma 

• Cene živil malenkost dražje kot doma, odvisno od trgovine. 

• Lidl, Colruyt in Aldi podobno našim. 

• Albert Heijn, Carrefour dražja. 

• Vsako drugo soboto je v centru mesta tržnica 



ŠPORT 

• Univerzitetni športni kompleks se nahaja na jugo-zahodni 

obvoznici (zadnji avtobus tja odide ob 2100) 

• Ob vpisu se prejme brezplačno sports card, ki vključuje 

brezplačno udejstvovanje v široki paleti različnih športov 

• Doplačilo za dostop do univerzitetnega fitness centra 

• Fitness centri drugod po mestu mesečno od 20-30 EUR 

• 24-urni tek - tekmovanje med fakultetami, izjemno zanimiv 

dogodek 

 

http://www.kuleuven.be/sport/english
http://www.kuleuven.be/sport/sports/sport-offer/index.htm
http://www.kuleuven.be/sport/sports/sport-offer/index.htm


ZABAVA 

• Tradicionalna belgijska zabava je 

“cantus”, pitje ob petju 

• Tedenski dogodki s strani 

organizacije študentov pravne 

fakultete (VRG) in Erasmus 

Student Network 

• “fakbars” – skoraj vsaka fakulteta 

ima svoj bar 

o Huis der Rechten = “HdR” je 

bar študentov pravne fakultete 



• Oudemarkt – najdaljši niz barov na svetu 

• Torek in četrtek sta primarna izbira za zabavo s strani 

domačih študentov 

• Tuji študenti imajo organizirane zabave zlasti ob sobotah  



LOKACIJA IN DOSTOPNOST 

• Bruseljsko letališče Zaventem je oddaljeno 15 minut z 

vlakom (Adria iz Brnika, Ryanair iz Trevisa) 

• “Bruseljsko” letališče Charleroi je oddaljeno 2 uri 

mešanega prevoza (Wizz Aiz iz Brnika, Ryanair iz Trevisa) 

• Študentske organizacije organizirajo izlete v Köln, 

Amsterdam, Pariz ter v večje kraje po Belgiji 

• Za 51 EUR se lahko kupi karto za 10 voženj z vlakom po 

Belgiji (izjemno ugodno!) 

• Možnost nakupa posebne karte za študente za relacijo 

Leuven-Bruselj za 25 EUR za 10 voženj 



POVZETEK 

• Odličen kraj za študente, saj celotno mesto deluje kot 

večje študentsko naselje 

• Izjemno dobro izhodišče za obiske belgijskih mest, ter tudi 

Nizozemske, Nemčije in Francije 

• Akademski del načeloma na visokem nivoju, zlasti 

navdušuje velika možnost izbire različnih predmetov 

 

 


