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ZAKAJ NA ERASMUS? 

• izpopolnitev znanja angleščine 

• menjava okolja, življenje v tujini, 
»osamosvojitev« 

• sklepanje prijateljstev z ljudmi z vsega sveta 

• spoznavanje nove države in njene kulture 

• razširitev kariernih obzorij 

• enkratna in nepozabna izkušnja!!! 

 



ZAKAJ NIZOZEMSKA? 

Že pred izmenjavo sem Nizozemsko obiskala dvakrat in se 
nad njo preprosto navdušila! 
 

• narava, arhitektura, kanali 

• glavno prevozno sredstvo: kolo! 

 



• ljudje: odprti, razgledani; mladi karierno usmerjeni in 
ambiciozni 

• veliko pomembnih mednarodnih institucij: 
International Court of Justice, International Criminal 
Court, International Criminal Tribunal for the former 
Yugoslavia, Eurojust 

• Leiden: kvaliteta univerze - 
23. na svetu. 

 



LEIDEN 
• majhno mesto – okoli 122.000  

prebivalcev. Vse je dosegljivo peš  
oz. s kolesom.  

• univerzitetno študentsko mesto – 
razvilo se je okoli univerze;  
med letom je večina prebivalcev  
študentov  

• nekje na sredini med  
najpomembnejšimi mesti: 18km do Haaga, 40km  
do Amsterdama in  
35km do Rotterdama  
(vse hitro dosegljivo  
z vlakom) 

 



• najbolj znano po Univerzi v Leidnu, ki je najstarejša v državi 
(trenutno tudi najboljša) in  
znana kot kraljeva  
(ustanovljena s strani kralja  
1575; celotna kraljeva družina  
se je šolala tu) 

• vreme: podobne temperature kot v Sloveniji 

• največji festival: 3. oktober – osvoboditev  
izpod Španije leta 1574. 

• Leiden International Film Festival v  
novembru (tudi slovenski filmi) 

• znane osebnosti: Rembrandt van Rijn,  
Armin van Buuren 

 



LEIDEN LAW SCHOOL 
Fakulteta se nahaja v samem  
centru mesta,  
v stavbi imenovani po  
Kamerlinghu Onnesu 
(nizozemskemu fiziku).  
Nekatera predavanja se  
izvajajo tudi v bližnji stavbi Sterrewacht (Leidenski 
observatorij). Ponaša se z ogromno knjižnico. 

 



PREDMETNIK 

• predmeti so običajno vredni 5 ali 10 ECTS 
• večina predmetov je mednarodno usmerjenih, 

različni aspekti varovanja človekovih pravic na 
različnih področjih 

• Najpomembnejši pravni strokovnjaki kot 
predavatelji: Aerospace law, Cyber law, 
Comparative Sexual Oritation law, Children‘s 
rights law itd. 

• Izbor predmetov za erasmus študente: 
https://studiegids.leidenuniv.nl/en/courses/excha
nge/recht-en-bestuur/2014-2015 
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PREDAVANJA 

• v angleščini, po 30 študentov – zaradi  
manjših skupin je komunikacija med  
študenti in profesorjem večja 

• trajajo približno 5 tednov, za vsak predmet dvakrat na 
teden po dve uri. Nekatera predavanja se začnejo že s 
septembrom, ostala z novembrom. 

• na vsako predavanje se je treba  
predhodno pripraviti – prebrati gradivo,  
pri nekaterih predmetih tudi napisati  
kratek esej o prebranem 

• obvezne ali izbirne seminarske naloge 

 



IZPITI 

• pisni, 2-3 ure, nekateri open book izpit (lahko 
prineseš vse možne knjige, zapiske, zakone) 

• večinoma teden po koncu predavanj, tako da ni 
posebnega izpitnega obdobja 

• literatura: zapiski s predavanj, powerpoint 
prezentacije profesorjev, pri nekaterih predmetih 
zahtevajo nakup knjig (okoli 50€) 

• večina predmetov zahteva predhodno obvezno 
opravljene seminarske naloge  

• ocene: od 5 do 10 (9 in 10 sta redki) 
 



            KAKO DO TJA? 

1. Letalo 
o Brnik-Amsterdam Schipol (Adria):  

od 150€ naprej, odvisno od meseca 

o Benetke Treviso-Bruselj Zaventem (Ryanair): od 
20€ naprej (vlak oziroma avtobus Eurolines nato 
od Bruslja do Leidna okoli 20€) 

2. Avto 
o 1250km, okoli 12 ur vožnje, približno 150€ 

o Facebook skupina s prevozi: Prevozi SLO-NL/NL-
SLO 

 



NASTANITEV 

1. Preko Univerze 
o stanovanja: cena od 350€ naprej  

(vključeno s stroški), a izven centra 
o šest študentskih domov, lokacija vseh v samem centru: Hugo de 

Grootstraat, Hooigracht, Kloosterpoort, Middelstegracht, 
Herengracht, Kaarsenmakerstraat. Cena od 410€ naprej (vključno 
s stroški). 
 sobe so lahko samostojne ali deljene z  

drugo osebo 
 nekateri domovi imajo skupne kopalnice  

in kuhinje, nekateri pa ponujajo studie  
(soba, kopalnica in kuhinja za eno osebo).  

 

Prijava se odda v mesecu maju  
(bodi pozoren na datum!!,  
preveri že sam doma in ne čakati na prvi mail z univerze).  

 



2. Preko facebook strani: Leiden Housing, 
Rooms/Housing&Furniture Leiden University, For Sale in 
Leiden, Erasmus Leiden 2014/2015 
3. Preko Kamernet.nl: potrebna je registracija na strani, a 
nato lahko neposredno kontaktiraš najemodajalca.  
4. Preko različnih agencij: funda.nl, remax.nl, 
deverhuurmakelaar.nl, pararius.com 
 
Že res, da so domovi dragi, a so najboljša izbira: lokacija center in 
so polni različnih mednarodnih študentov. Predhodno iskanje 
stanovanj prek spleta je najboljše preko Facebook strani, a je 
lahko nevarno, saj je mnogo prevarantov (zahtevajte Skype 
konferenco!). Agencije večinoma zahtevajo, da si pridete 
stanovanje ogledati, tako da morate biti prej v Leidnu. Hostlov ni, 
najbližji so v Haagu od 20€/noč naprej. Če vam slučajno ne uspe 
dobiti stanovanja pred prihodom imate med Orientation 
Weekom na voljo za en teden ležišča v University Sports Centru, 
tako da nobene panike!   



HRANA IN PIJAČA 
• cene v trgovinah so popolnoma 

enake kot v Sloveniji (veliko poceni  
trgovin: Jumbo, Albert Heijn,  
Hoogvliet..)  

• cene v restavracijah precej višje 

• Menza na Pravni fakulteti: juha za 1€, sendviči 3€ 

• Restavracija Hema: vsako jutro 9h-10h zajtrk 1€, popoldne 
16h-18h kava in sladica 1€ 

• Restavracija La Place: pice in testenine  
od 5€ naprej, dnevni ulov ribe 6€ 

 



• ob sredah in sobotah 10h-17h je v centru 
mesta ogromna tržnica: sveže sadje,  
zelenjava, ribe, meso (vse zelo poceni!).  
Ponujajo tudi tradicionalne nizozemske  
jedi: herring, stroopwafel, hutspot itd.  

 



             TRANSPORT 

• Kolo!!! Cena rabljenih od 60€ 
naprej. Lahko ga najdete na  
kateri od facebook strani ali  
pa v eni od mnogih trgovin z rabljenimi kolesi 
(BudgetBike). Ne pozabi na verigo!!  

• Vlaki: hitri (do Haaga 10min, do Amsterdama 
28min), a nekoliko dragi (do Haaga 3€, do 
Amsterdama 8€, do Rotterdama 7€). 

• Uporabno si je kupiti Anonymous OV-Chipcard za 
7,50€: velja za vsa prevozna sredstva na 
Nizozemskem (avtobus, vlak, tramvaji); prevoz je 
1€ ceneje kot, če kupite karto na postaji.  
 



UČENJE NIZOZEMŠČINE 

• osnovni tečaj fraz s strani nizozemskega 
študenta: 50€, vsako sredo po dve uri (objava 
o začetku na Facebook strani Leiden Erasmus) 

• osnovni tečaj A1: približno 200€ 

 

Ni ti treba znati nizozemščine,  
saj vsi Nizozemci govorijo  
odlično angleško!  



ZABAVA 
• Festival Leiden Ontzet (3. oktober – traja približno tri 

dni): parade po celem mestu, lunapark, zgodovinska pot, 
sejmi, kulinarična tržnica, gledališke predstave, ognjemeti 
itd. 

• Sinterklaas Festival (nizozemski božiček, 22.november-
4.december) 

• Leiden International Film Festival 
• Ogromno klubov: vstopnina brezplačna oz. od 3€ naprej  

(Amsterdam od 10€ naprej); vstop možen zgolj do 1h, 
nato se vrata povsod zaprejo.  

 



                ŠPORT 
• narava v Leidnu je čudovita  

(ogromno parkov, kanalov),  
tako da je najboljše razvedrilo  
tek (urejenih je veliko tekaških poti) 

• University Sports Centre: fitnes, skupinske vodene 
vadbe (aerobika, zumba, ples itd.), bazen, teniška, 
nogometna, košarkarska, odbojkarska igrišča. Cena 
mesečne karte 26,5€. 

 



ORIENTATION WEEK 
• traja 1 teden v koncu avgusta (prijave sredi  

avgusta, cena 60€ - vključena tudi hrana in pijača) 
• razdelitev v skupine po 15 študentov 
• ogromno aktivnosti in pestrega dogajanja, odlična  

priložnost za spoznavanje novih prijateljev in sošolcev!! 
o ogled mesta 
o sprejem na fakulteti s strani dekana, profesorjev, mednarodne 

pisarne, predstavnikov študentov in študentskih organizacij 
o hitri tečaj nizozemščine, spoznavanje nizozemskih jedi in običajev 
o dan v University Sposts Centre: udeležba različnih športov 
o prodaja rabljenih koles 
o Waterfall Festival v parku ob kanalu:  

piknik, DJi, vožnja s kanuji. 
o Pub Quiz Night 
o vsakodnevne večerne tematske  

zabave 

 



ISN – International Student Network 
Leiden 

• organizacija zabav: 
o vsako sredo Erasmus party v klubu Einstein 
o veliko tematskih zabav: Welcome to Holland, Colour Edition, 

Peace day, Halloween, Winter Wonderland, Safari Night 

• Izleti: Antwerp (Belgija), Köln (Nemčija), tour and pubcrawl 
v Utrechtu, kolesarski izleti Filmski večeri 

• veliko različnih skupin: Art and Photography Club, Book 
Club, Games Club, Music Club, Sports Club, Theatre Club 

• filmski večeri (Movie Club) 
• Karaoke 
• Tematske večerje, skupinsko  

kuhanje (Cooking Club) 
• Kvizi 
• Vox Newspaper 

 



ELSA – The European Law Students' 
Association 

• Buddy programme: študent  
univerze v Leidnu oziroma vaš »buddy« vas lahko pričaka že 
na letališču in vam pomaga pri iskanju namestitve, 
spoznavanju mesta ipd. 

• obisk Peace Palace, Eurojusta v  
Haagu 

• skupinske večerje 
• social drinks z nizozemskimi  

študenti 



UPORABNE SPLETNE POVEZAVE 

• O življenju v Leidnu: 
http://www.contrastleiden.nl/welcome-to-leiden/ 

• Leiden Law School: http://www.law.leiden.edu/ 

• Namestitev preko Univerze: 
http://www.studenthousing.leiden.edu/ 

• Železniške povezave: http://www.ns.nl/ 

• University Sports Centre: 
http://www.uscleiden.com/ 

• Orientation Week: http://orientationweek.org/ 

• ISN Leiden: http://www.isnleiden.com/ 
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Za vsa dodatna vprašanja ali nasvete me lahko 
kontaktirate na: 

                     anja.rustja@gmail.com  
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