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ZAKAJ BI ŠTUDENT ŠEL V TUJINO?
spoznavanje študentskega ali/in delovnega okolja v 

tujini
izboljšanje znanja tujih jezikov
nova znanja in izkušnje
razširitev obzorij, spoznavanje drug(ačn)ih kultur
nova poznanstva 
priložnost za osebnostno rast (samostojnost, večja 

samozavest)
priložnost za potovanja in večja zaposljivost



PREDMETI GOSTUJOČIH PROFESORJEV
Vsako leto na PF UL gostimo nekaj tujcev ali slovenskih

profesorjev, ki delujejo v tujini, in pri nas izvedejo kak predmet
ali seminar v angleščini – IZKORISTITE TO MOŽNOST
(spoznavanje tuje terminologije, druženje s tujimi študenti,
seznanjanje z drugačnim pedagoškim pristopom, zaznamek v
prilogi k diplomi, včasih pridobitev ECTS točk, ipd).

V LETU 2021/22 in 2022/23 – sedem tujih predavateljev, ki so izvedli po nekaj ur
predavanj ali vaj

Trenutno pri nas gostuje dr. Roberto Fusco z Univerze v Trstu, ki izvaja Erasmus predmet
v angleškem jeziku.



ŠTUDIJSKE IZMENJAVE
VEČ MOŽNOSTI:
 PROGRAM ERASMUS+ 

- najbolj razširjen in popularen; pri večini zagotovljena finančna pomoč oz. štipendija!
- na vsaki stopnji študija mogoče do 12 mesecev koriščenja programa Erasmus+

 MEDFAKULTETNI SPORAZUMI IZVEN ERASMUS-a
- možnost izmenjav v Švico (Zürich in Fribourg), VB (Stirling, Glasgow, Sheffield, Norwich), na 

Kitajsko (Šanghaj in Peking), v Brazilijo (Belo Horizonte), Rusijo (Moskva in Irkutsk), Kazahstan (Karaganda), 
ZDA (Huntsville, Texas)

 MEDUNIVERZITETNI SPORAZUMI (npr. mreža MAUI – z ZDA in mreža AEN – z 
Avstralijo)

- informacije dobim na spletni strani UL (rubrika Aktualno/Razpisi)

 PROGRAM „SLOVENSKI ŠTIPENDIJSKI SKLAD NFM IN EGP“
 PROGRAM „CEEPUS“
 IZMENJAVE T.I. FREEMOVER ŠTUDENTOV



ERASMUS+ ŠTUDISKA IZMENJAVA

 Prijava je mogoča le na univerze, s katero ima tvoja matična fakulteta 
podpisan bilateralni Erasmus sporazum (PF UL jih ima cca. 115).

 Na partnerski univerzi ostaneš običajno en semester, lahko tudi celo št. leto.
 Študentje PF UL lahko prijavo oddate, ko ste v 3. letniku, najbolj optimalen 

čas za odhod na izmenjavo je v 4. letniku; lahko tudi na II. stopnji.
 V enem semestru se pričakuje, da študent opravi obveznosti v obsegu 

najmanj 20 ECTS. Obveznosti morajo biti po vrnitvi priznane na domači 
fakulteti.

 Seznam partnerskih univerz PF UL: https://www.pf.uni-lj.si/mednarodno-
sodelovanje/erasmus-izmenjave-studentov/seznam-partnerskih-univerz/

 Nabor PPT predstavitev o izkušnjah naših bivših študentov, ki so se že vrnili z 
Erasmus izmenjave: https://www.pf.uni-lj.si/mednarodno-
sodelovanje/erasmus-izmenjave-studentov/izkusnje-studentov-ki-so-se-ze-
vrnili-z-izmenjave/

 Fakultetni razpis za izmenjave v letu 2023/24 je ŽE OBJAVLJEN!

https://www.pf.uni-lj.si/mednarodno-sodelovanje/erasmus-izmenjave-studentov/seznam-partnerskih-univerz/
https://www.pf.uni-lj.si/mednarodno-sodelovanje/erasmus-izmenjave-studentov/izkusnje-studentov-ki-so-se-ze-vrnili-z-izmenjave/


ERASMUS+ PRAKSA
 Vsaj 2-mesečno praktično usposabljanje (delo) v tujini, pri čemer je

zagotovljena Erasmus štipendija.
 Na praksi ima študent mentorja; s posebnim sporazumom se opredeli

trajanje, vrsta dela, pričakovane kompetence, ipd.
 Izvedba je mogoča kadarkoli v času študija (skozi vse leto), potrebna je

predhodna pravočasna prijava.
 Delodajalca si študent poišče sam (na PF UL zainteresiranim občasno

pošiljamo kake zanimive ponudbe na e-naslove).
 Praksa mora biti vsebinsko povezana s področjem študija.
 Veliko študentov gre po zaključeni Erasmus študijski izmenjavi še na prakso

(ni pa nujen ravno tak vrstni red).
 Erasmus praksa je mogoča tudi še 12 mesecev po koncu študija (t.i. „mladi

diplomant“).

 Trenutno še odprt razpis za Erasmus prakse, ki se bi odvijale do konca štud.
leta 2022/23 – glej objavo na Oglasni deski z dne 12. 4. 2022: https://www.pf.uni-
lj.si/oglasna-deska/i-stopnja-187/izmenjave-in-poletne-sole-33020/razpis-za-opravljanje-praks-v-
okviru-programa-erasmus-za-studijsko-leto-202223/

https://www.pf.uni-lj.si/oglasna-deska/i-stopnja-187/izmenjave-in-poletne-sole-33020/razpis-za-opravljanje-praks-v-okviru-programa-erasmus-za-studijsko-leto-202223/


POLETNE ŠOLE IN SEMINARJI
 prostovoljna, obštudijska dejavnost študentov
 običajno gre za od 10- do 21-dnevne programe
 večina univerz pripravlja poletne šole, med njimi tudi 

ogromno pravnih fakultet (tako po Evropi kot v svetu)
 kakovost programov poletnih šol in predavateljev se splača 

preveriti pri profesorjih s področja, ki študenta zanima
 poleg strokovnega programa (npr. predavanj in strokovnih 

ekskurzij) poletne šole običajno ponujajo tudi bogat 
družabno-kulturni program

 poletne šole običajno niso brezplačne, cene so lahko zelo 
različne

NA PF UL OBIČAJNO ORGANIZIRAMO ENOTEDENSKI POLETNI ŠOLI 
RUSKEGA (zač. julija) in FRANCOSKEGA PRAVA (konec avgusta).



KAM NA POLETNO ŠOLO
 iskanje ponudbe in izbira sta v veliki meri prepuščeni študentu samemu

 na spletu je na voljo več iskalnikov oz. portalov, ki so lahko v pomoč, npr:
- www.summerschoolsineurope.eu/
- www.mladiinfo.com/
- www.projects.aegee.org/suct

 nekaj obvestil je mogoče najti tudi na plakatih na oglasni deskah po 
fakulteti in na fakultetni spletni strani: http://www.pf.uni-
lj.si/mednarodni-program/ponudbe-iz-tujine-obvestila-o-poletnih-solah

http://www.summerschoolsineurope.eu/
http://www.mladiinfo.com/
http://www.projects.aegee.org/suct
http://www.pf.uni-lj.si/mednarodni-program/ponudbe-iz-tujine-obvestila-o-poletnih-solah


LL.M. (ali kak drug) 
PODIPL. ŠTUDIJ V TUJINI  - 1. del

(= CELOTNI ŠTUDIJ, NE ZGOLJ IZMENJAVA !!!)

 predhodno potrebno dobro razmisliti o kariernih ciljih in o tem, kako (če) bi 
študij v tujini prispeval k doseganju teh ciljev

 pomembne so pravočasne in temeljite priprave (zbiranje informacij o programih, 
vpisnih postopkih in cenah; pridobitev in morebitni overjeni prevod vseh potrebnih dokumentov; 
pridobitev uradnega potrdila o znanju tujega jezika; pridobitev priporočilnih pisem; priprava 
kakovostnega CV in motivacijskega pisma, itd)

 eno ključnih vprašanj: kakšna je finančna konstrukcija takega podviga?
 poiskati možnosti (so)financiranja (npr. Javni štipendijski sklad RS– t.i. štipendija Ad 

Futura, občina stalnega bivališča, Fundacija Parus – posebej za pravnike (rok prijave: 31. 1.), 
posebni štipendijski programi nekaterih držav…)

 priporočljivo imeti “več kart v rokavu” (oddati več prijav na različne univerze)
 namig za iskanje LLM študijskih programov: http://www.llm-guide.com/

http://www.llm-guide.com/


LL.M. (ali kak drug) 
PODIPL. ŠTUDIJ V TUJINI – 2. del

OPOZORILA:

 NAČRTOVANJE ŠTUDIJA V TUJINI = ZAHTEVEN PROJEKT! (ne gre se ga lotiti šele kak 
mesec dni pred rokom za oddajo prijav)

 PAZLJIVA IZBIRA UNIVERZE OZ. ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA V TUJINI (toplo priporočamo 
preverjanje, ali je dotični program v državi gostiteljici uradno priznan oz. javno 
veljaven)

 PO VRNITVI DOMOV BOSTA PRI VEČINI VERJETNO SLEDILA DVA POSTOPKA:

a) VREDNOTENJE IZOBRAŽEVANJA IZ TUJINE (za pravnike izjemno pomembno, da imate zaključeni 
tako I. kot II. stopnjo iz študijskega področja Pravo; postopek se vodi na ENIC-NARIC centru pri 
MIZŠ);

b) PRIZNAVANJE KREDITNIH TOČK TEMELJNIH PRAVNIH ZNANJ V SKLADU S PRAVILNIKOM O 
ZAHTEVANIH TEMELJNIH PRAVNIH ZNANJIH MAGISTROV PRAVA ZA SPREJEM V SODNIŠKO 
PRIPRAVNIŠTVO (nujno za vse, ki bi želeli na PDI; postopek se lahko vodi na PF UL ali kateri drugi 
pravni fakulteti v RS)



DRUGE MOŽNOSTI MEDN. 
UDEJSTVOVANJA V ČASU ŠTUDIJA

 sodelovanje pri ‚moot-court‘ tekmovanjih na PF

 gostovanja pri slovenskih strokovnjakih, ki delujejo v tujini (lahko na tujih univerzah 
ali inštitutih, lahko v mednarodnih organizacijah ali sodiščih)

 praktično usposabljanje v raznih mednarodnih organizacijah (npr. institucije EU, 
agencije OZN – npr. za Schumanovo prakso v Evr. parlamentu ali za prakso v Evropski 
vesoljski agenciji)

 članstvo v študentskih mednarodnih združenjih (npr. ELSA Ljubljana ali v ESN)

 mednarodni prostovoljski tabori (več info: http://www.zavod-voluntariat.si/) 

 delo (npr. v poletnih kampih) v S. ali J. Ameriki, Aziji, Afriki ali Novi Zelandiji (več info: 
https://potovanja.nomago.si/potovanja/gap-year-oz-gap-leto/)

 sodelovanje v projektu tutorstva za tuje študente na PF

https://www.pf.uni-lj.si/oglasna-deska/i-stopnja-187/zadnjih-30-novic/schumanova-praksa-v-evropskem-parlamentu/
https://www.uni-lj.si/aktualno/novice/2021111512534103/
https://www.elsa-ljubljana.si/
https://www.esn.org/
http://www.zavod-voluntariat.si/
https://potovanja.nomago.si/potovanja/gap-year-oz-gap-leto/


FACEBOOK IN INSTAGRAM RAČUNA 
FAKULTETNE MEDNARODNE PISARNE

SPREMLJAJTE NAS ALI SAMI POŠLJITE KAJ 
ZANIMIVEGA ZA OBJAVO 

 FB: https://www.facebook.com/Mednarodna-pisarna-PF-UL-
International-Relations-Office-106364154746129

 IG: https://www.instagram.com/mednarodna_pisarna_pf_ul/

V slovenščini objavljamo predvsem novice, vtise in druge koristne informacije o
mednarodnih študentskih izmenjavah in praksah, ki so na voljo domačim
študentom, v angleščini pa tudi kakšen utrinek o izmenjavah mednarodnih
študentov, ki jih gosti naša fakulteta.

https://www.facebook.com/Mednarodna-pisarna-PF-UL-International-Relations-Office-106364154746129
https://www.instagram.com/mednarodna_pisarna_pf_ul/


KONTAKT ZA VEČ INFORMACIJ

Darja Rabzelj - Mednarodna pisarna na PF UL 
(pritličje levo, poleg referata)

 Telefon: 01/ 420 32 23
 E-naslov: darja.rabzelj@pf.uni-lj.si

mailto:darja.rabzelj@pf.uni-lj.si
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