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Zakaj Münster? 

• Ena najboljših pravnih fakultet v Nemčiji  

• Majhno (in zelo lepo) študentsko mesto (približno 

velikosti Ljubljane) 

• V tem predelu Nemčije govorijo najbolj pravilno 

nemščino (t.j. brez močnih naglasov) 

• Študenti iz celega sveta 

 



 



Kako do tja? 

• Potrebno je nekaj kombiniranja in zato več možnosti 
(tudi cenovno se da najti zelo ugodne povezave) 

• Avto  

• Letalo: iz bližnjih letališč (npr. Bergamo) do Kölna 

• Vlak: direktna povezava do Münchna ali Frankfurta 
iz Ljubljane, od tam več možnosti (več je tudi nihanj 
cen, lahko dobite tudi vozovnico tudi za 20€) 

• Fernbus (zelo ugodno): Dbahn bus, Flixbus 

 



 



Tečaji nemščine 

• V septembru plačljivi enomesečni intenzivni tečaj (WipDaf) – zelo 
priporočam (udeleži se ga tudi veliko Erasmus študentov) več info: 
http://www.wipdaf-deutschkurse-muenster.de/ 

• Organiziran je tudi poseben (brezplačen) tečaj za Erasmus študente 
v začetku oktobra (ne računajte na to, da boste z njim prav veliko 
pridobili) 

• Med letom je prav tako na voljo ogromno (brezplačnih) tečajev (ne 
samo nemških). Priporočala bi predvsem tečaj nemščine za 
pravnike branje in pisanje. Ovrednoteni so z ECTS. Možna 
pridobitev certifikata. Več info: http://spz.uni-
muenster.de/de/deutschkurse 

• Možnost tudi Sprachtandema 
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Študijsko leto 

• Zimski semester (WiSe) traja od začetka oktobra do konca 

marca – predavanja se začnejo izvajati šele tretji teden v 

oktobru in se končajo drugi teden v februarju 

• Zadnja dva tedna v februarju potekajo izpiti 

• Poletni semester (SoSe) traja od začetka aprila do konca 

septembra 

• Bolj podrobno: http://www.uni-

muenster.de/studium/orga/termine.html 



 



Predavanja  

• Večinoma v nemščini, nekaj tudi v angleščini (zelo malo ECTS) 

• Nemški predmeti ovrednoteni po številu ur na teden : 1SWS = 2 ECTS 

• Priporočava, da se izbere nemške predmete. Profesorji razumejo, da nismo naravni 
govorci in to tudi upoštevajo. Marsikateri omogoča Erasmus študentom, da se izpit 
opravimo drugače kot redni študenti (npr. ustni izpit, pisni v angleščini,…) 

• Gradivo je objavljeno na Vorlesungskommentar ali Unirep 

• Smiselno je, da se prvi teden preizkusi več predavanj, in si sami ustvarite sliko o 
predmetu (zahtevnost, zanimivost, ugodnosti…) 

• Na predavanjih je bistveno več sodelovanja s strani študentov kot pri nas. Vse se 
vedno dela z zakoni, zato priporočljivo, da jih imate vedno zraven. 

• Izbirate si lahko predavanja (Vorlesungen), seminarje pa samo, če imate namen ostati 
tam celo leto. Pri nekaterih predmetih se izvajajo tudi t.i. Arbeitsgemeinschaften (AG) 

• Seznam predmetov (Vorlesungskommentar): https://vkonline.jura.uni-muenster.de/ 

 



Bivanje 

• Možnosti je več: študentski domovi in stanovanja 
(https://www.studentenwerk-muenster.de/de/wohnen/wohnanlagen) – 
cene ca. 300€ (internet je vključen; eno pranje stane 1€ v pralnici v sklopu 
doma) ali pa t.i. WG, kjer se deli stanovanje z več študenti. Če imate srečo, 
da naletite na nemške študente je to odlična priložnost za treniranje 
nemščine.  

• Opomba pri študentskih domovih: kljub temu, da izberete sobo, ki je 
opremljena, boste vseeno mogli dokupiti vzglavnik, odejo, posodo, 
krožnike, itd. 

• Zelo priporočljivo, da si ga uredite čim prej, ker lahko se zgodi, da ostanete 
več tednov v hostlu/hotelu itd. 

• Več info: http://www.uni-
muenster.de/international/leben/wohnen_stud.html 
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Hrana  

• Možno je kuhanje doma. Cene primerljive kot pri 

nas. 

• Studentenwerk ima relativno veliko število menz (ima 

jo tudi pravna fakulteta). Urediti si je potrebno t.i. 

Mensacard. (slednjo lahko koristite tudi pri 

fotokopiranju v glavni knjižnjici- ULB) 



 



Po mestu 

• Ob vpisu morajo vsi študenti plačati t.i. Semesterbeitrag. V 
sklopu tega dobite NRW –Ticket, katero lahko koristite na vseh 
vlakih (razen ICE) in avtobusih v pokrajini Nordrhein-
Westfalen. Velja 6 mesecev. Cena: ca. 260€ https://www.uni-
muenster.de/studium/kosten/semesterbeitrag.shtml 

• Ker se spoznavni teden začne že konec septembra, vam AStA 
izda potrdilo, da lahko že tisti teden koristite prevoz zastonj, 
kajti drugače je mestni promet relativno drag.  

• Münster velja za prestolnico koles, saj ima več koles, kot je 
prebivalcev. Kolo se uporablja ob vsakem vremenu. Nakup je 
možen na t.i. Fietsenboerse (bolšjak), od odhajajočih Erasmus 
študentov…(še opozorilo: pogoste so kraje koles) 
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Učenje  

• Pravna fakulteta ima svojo knjižnico s čitalnico 

• Zraven nas tudi univerzitetna knjižnica (ULB) – tukaj 

si lahko knjige tudi izposodite, tako da ni potrebno 

kupovati študijske literature. Smiselno je mogoče 

kupiti le kakšen zakon, pa še to, večina profesorjev 

dovoli sprintane verzije. 



 



Obštudijske dejavnosti 

• Velika ponudba vsemogočih športov po zelo 
ugodnih cenah. Naval je ogromen, zato se je 
potrebno zagrebsti ob odprtju prijav. 

• Kulturni dogodki (priporočam: Münsters Hörsaal 
Slam)  

• S strani Erasmus ekipe ESS Social Support je 
organiziran Welcome Week, Buddy Program (vsak 
dobi svojega buddy-ja), International Dinner, izleti, 
športna tekmovanja… 



 



Dodatne informacije 

• Beratung der ausländischen Gaststudierenden: 
erasmus.jura@uni-muenster.de 

• Jana Lohmann: lohmanja@uni-muenster.de 

 

• Tjaša Skočir : tjasa.skocir@gmail.com 

• Glorija Meglič: glorija.meglic@gmail.com 

   

 

 


