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Sheffield, UK 
• Sheffield je večje mesto na severu Anglije, v bližini 

Manchestra (1 ura z vlakom, avtobusom) 

• Prijetno, a vetrovno ozračje – poleti malce hladneje kot v 
Sloveniji, pozimi malce topleje (sneg še vedno lahko 
zapade) 

• Center mesta je na griču in se ga povsem obvladuje peš 
(imajo pa tudi tram) 

• Je zelo prijazno mesto z neposredno bližino ogromnega 
nacionalnega parka, tako da je veliko zelenih površin 

• Študentom (in tudi nas plošno) zelo prijazno mesto 

• 2 univerzi v mestu, University of Sheffield je večja, bolje 
organizirana 

• Ni kampusa (kot npr. Cambridge), vendar so 
univeritetne stavbe bolj strnjene kot v Ljubljani 



Panorama mesta 

Pogled z najvišje stavbe – Arts Tower (blizu School of 
Law) 



Predmeti 
• Na voljo so dodiplomski (10 ECTS) in podpiplomski (LLM) 

moduli (7.5, 10, 15 ECTS)– za slednje je pogoj min 3 leta 
PF 

• V nadaljevanju je poudarek na podiplomskih modulih, 
ker te poznam najbolje 

• Velik nabor modulov s področja gospodarskega in 
kazenskega prava 

• Poudarek je na common law sistemu, čeprav je pravo 
EU tudi upoštevano 

• Predmeti, vsaj LLM, ne zahtevajo common law 
predznanja, čeprav le-to privarčuje kakšno uro 
dodatnega dela v knjižnici 

• Predmetnik: https://www.shef.ac.uk/law/study#  

https://www.shef.ac.uk/law/study
https://www.shef.ac.uk/law/study


Predavanja 
• Predavanja so v angleškem jeziku, razlik med 

domačimi in tujimi študenti ni, je pa (predvsem na 
LLM modulih) ponavadi več tujih kot domačih 
studentov (veliko Azijcev) 

• Poznajo predavanja in seminarje (skupine po 15, 20 
študentov) 

• Seminarji zahtevajo predpripravo (profesorji sprotno 
objavljajo gradiva) 

• Na LLM modulih predavanj skoraj ni, samo seminarji 

• Veliko je skupinskega dela 

• Profesorji pričakujejo komunikacijo med seminarji 
(ex catedra predavanj skoraj ni) 



Predavanja 
• 1 semester je razdeljen na 12 tednov in tako se 

objavljajo tudi gradiva (za 1 teden vnaprej) 

• Daljše božične počitnice (skoraj 1 mesec, odvisno 

od akademskega koledarja) 

• Na polovici semestra se ponavadi pričakuje oddaja 

“non-assessed work” – v obliki eseja (1.500-2.500 

besed) ali problemske naloge 

• Izkušnja s profesorji je načeloma zelo dobra: prijazni, 

dostopni, radi se pogovarjajo (tudi izven prava) 

• Prisotnost je obvezna na seminarjih in predavanjih, 

na seminarjih je preverjanje prisotnosti 



School of Law 

Bartolome House (stavba School of Law): predavanja, 
sploh dodiplomska, so lahko tudi na drugih lokacijah 



Preverjanje znanja 
• Na LLM modulih so ponavadi samo eseji (proti koncu se 

objavi seznam 3 naslovov in si enega izberete) – esej se 
piše doma, v knjižnici, nato ga oddate v ocenjevanje 
(dolžina: 3.000-6.000 besed glavnine,t.j. brez opomb, 
literature); skupaj pride okoli 12 strani 

• “penalties” za preobsežno ali prepozno oddajo 

• Potrebujete kar nekaj časa za “research” + kakšen 
teden za 1 esej (verjetno boste imeli 3 module, tako da 
pridejo to skupaj 3 eseji) 

• Naslovi so znani konec novembra, oddaja je v začetku 
februarja za 1. semester (2 meseca za pisanje) 

• Na dodiplomskih modulih so klasični izpiti v izpitnem 
obdobju (konec januarja za 1. semester) – lahko tudi 
več-urni, “open-book” tudi relativno pogost 

• Ustnih izpitov načeloma ni 



Način študija 
• Več sprotnega dela (veliko prostora z računalniki v 

IC-ju – učna knjižnica) in individualnega dela 

• Obsežne knjižnice so na voljo 24 ur na dan (IC, 

Western Bank Library), vse v neposredni blizini 

School of Law 

• Knjižnice (širši koncept: učni prostori, skupni prostori, 

menza) so skupne, torej za vse študente Univerze 

IC Diamond bo zgrajen konec 2015 
(lociran je nasproti starega IC-ja) 

IC (Information Commons), 
odprt je 24 ur na dan, vse dni Notranjost IC-ja 



Podpora študentom 
• Univerza ima organizirane raznovrstne podporne 

storitve: English Language Support, svetovanje za 

študente … 

• Veliko študenskega povezovanja 

• Stavba Students’ Union središče vseh aktivnosti 

 

Students’ Union: 
zgradba je v 
neposredni bližini 
fakultete in IC-ja. V 
SU je trgovinica, 
različne menze, 
računalniki, free WiFi, 
kino, trgovina s 
spominki … 



Obštudijske dejavnosti 
• Poskrbljeno za velik nabor aktivnosti s strani Students’ Union 

(“give-it-a-go”: lokostrelstvo, sabljanje, izleti, sporti, ples, jeziki, 
ročne spretnosti …) – ugodne cene obiska (v povprečju 3 
funte za aktivnost, izleti so malce dražji) 

• Klub v Students’ Union + kino, tako da je za večere vedno 
dobro poskrbljeno 

• Angleži poznajo tudi t.i. “societies”, nekakšna interesna 
združenja, ki jih je preko 150 in se lahko ob začetku leta tudi 
brezplačno včlanite (npr. za kolesarje, plezalce, knjižni klub …) 

• Ogromno je Erasmus in drugih tujih študentov, tako da so tudi 
posebej zanje organizirane aktivnosti in druženja 

• Načrtujte čas in denar tako, da obiščete tudi druge kraje: 
obvezno the Peak District (nacionalni park, 30 min z busom), 
York, Leeds (predvsem božični nakupi), Liverpool … 

 



Nastanitev in hrana 
• Na voljo študentski bloki (all-inclusive stroški, enoposteljne sobe, 

75-100 funtov na teden), kjer prebivajo sami študentje in je več 
dogajanja (npr. Sheffield 3) 

• Veliko zasebnih stanovanj, iskalnik: 
http://www.rightmove.co.uk/student-
accommodation/Sheffield.html  

• Strošek zasebnega stanovanja (celotnega) 400 funtov/mes., brez 
stroškov (stroški cca 150 funtov: voda, elektrika, plin za ogrevanje) 

• Zasebno sobo dobite lahko že za 50 funtov na teden, v povprečju 
75 (bolje si je hitro urediti, ker je ogromno študentov v Sheffieldu) 

• Če boste v lastnem stanovanju, si uredite vse potrebno, da ne 
boste plačevali “city council tax” – kot študenti ste tega 
upravičeni 

• Cena hrane v pubih dražja kot v Ljubljani, v trgovinah (Tesco 
verjetno še najboljši) ne veliko več (ob prihodu si uredite Tesco 
kartico za zbiranje popustov) 

• Pijača je dražja kot pri nas (tako alkoholna kot brezalkoholna) 

http://www.rightmove.co.uk/student-accommodation/Sheffield.html
http://www.rightmove.co.uk/student-accommodation/Sheffield.html
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Mesečni stroški 
• Stanovanje (zasebno): cca. 75 funtov na teden 
• Stroški za stanovanje (če nimate vključenih vseh stroškov) - voda, 

elektrika, plin: 75 funtov na mesec 
• Hrana: 35 funtov na teden 
• Telefon: 10 funtov na mesec (“pre-paid”)  
• Zabave: vstopnine (3-8 funtov, pivo 4 funte …) 
• Večji začetni nakupi, če ste v zasebnem stanovanju (odeje, vzglavniki, 

posoda …) – priporočam obisk študentskega sejma na začetku leta, kjer 
stari študentje prodajajo svoje stvari (npr. komplet posod za 5 funtov). 
Priporočam tudi Tesco (produkti za študente so zelo ugodni, npr. odeja 3 
funte …) 

• Javni prevoz (bus: 1.5 funta, tram: 1.7-2.4 funta, taksi: faks-železniška je 8 
funtov) 

• Knjige se da ugodno dobiti na Book Depository; profesorji bolj pričakujejo 
izposojo iz knjižnic  

• Fotokopiranje (gradiv za seminarje …): 5p = 1 list (vseeno ali eno- ali 
obojestransko v IC-ju) – znesek za kopiranje si lahko naložite na vašo 
študentsko kartico in kopirate sami v IC-ju ali drugih knjiznicah; isto je s 
printanjem 

 



Uporabne povezave 
• University of Sheffield http://www.sheffield.ac.uk/law  

• Students’ Union 

    http://su.sheffield.ac.uk/  

• National Express (medkrajevni avtobusi) 
http://www.nationalexpress.com/home.aspx  

• National Rail Enquiries (vlak) 
http://ojp.nationalrail.co.uk/personal/home/search  

 

• Za letališče je najboljša (in najbližja) izbira Manchester 
(povezave iz LJ, Benetk, Gradca), nato pa vlak do Sheffielda 
(8 funtov, 1 ura) 

• Možno je tudi leteti z nizkocenovnikom iz LJ do Londona 
(Gatwick, Luton; Stansted ima slabe povezave do Sheffielda), 
nato pa z avtobusom do Sheffielda (22 funtov, 4 ure) 

http://www.sheffield.ac.uk/law
http://www.sheffield.ac.uk/law
http://su.sheffield.ac.uk/
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Kontakt 
• Na splošno je Sheffield dobra izbira z veliko 

raznovrstnimi možnostmi; drži, da je življenje malce 

dražje kot v Ljubljani, vendar ste lahko zato v Angliji. 

 

• Za vse dodatne informacije, če vas karkoli zanima, 

me lahko kontaktirate na: kevin.rihtar@gmail.com  

mailto:kevin.rihtar@gmail.com

