
ERASMUS 
 

Sveučilište u Zagrebu 
 



PRAVNA FAKULTETA 



PREDMETNIK 

 predavanja potekajo v hrvaščini in angleščini (po 

izbiri) 

 predavanja potekajo skupaj za Erasmus in 

hrvaške študente - ne glede na jezik, v katerem 

se izvajajo 

 raznolikost predmetov, poudarek je predvsem na 

evropskem in mednarodnem pravu 

 ECTS točke: odvisno od težavnosti/trajanja 

predmeta (4-8 ECTS točk na posamični predmet) 

 



OPRAVLJANJE IZPITOV 

 odvisno od predmeta -> ocena je sestavljena iz 

različnih delov (prisotnost na predavanjih, 

izdelava in predstavitev seminarske naloge, 

open-book izpiti, pisanje esejev, pisni izpiti, ustni 

izpiti) 

 



UČENJE HRVAŠČINE 

 vsak se ima priložnost udeležiti začetnega tečaja 

hrvaščine v septembru, traja pa cel mesec 

(potrebna predhodna prijava - o vsem boste 

predčasno obveščeni!!) 

 v času izmenjave Univerza v Zagrebu nudi 

brezplačen tečaj hrvaščine (dvakrat na teden po 

dve uri); prvo srečanje konec septembra, ko vsak 

izpolni test, na podlagi katerega vas uvrstijo v 

težavnostne skupine (3 težavnostne stopnje);   

 traja en semester, vsakemu prinaša 4 ECTS 

točke 

 



NAMESTITEV 

 možnost bivanja v študentskem domu: 

- Cvjetno naselje (cena: 100 €/mesec = 730 kun) - 

sobe za 2 osebi, kopalnico si delijo 4 osebe (2 

sobi), kuhinje NI v vsaki stavbi (odvisno, kam te 

namestijo) 

- Stjepan Radić (cena: 200 €/mesec = 1460 kun) – 

sobe za 2 osebi, kuhinjo in kopalnico si delita 2 

sobi (4 študentje) 

 možnost najema stanovanja (cene se gibljejo od 

150 do 300 €), podobno kot v Ljubljani 



PREHRANA 

 Vsak študent dobi študentsko kartico, 

na katero mu vsak mesec naložijo 750 

kun. Vsak obrok v menzah (in ne tudi 

v ostalih gostilnah) je subvencioniran 

75%, kar pomeni, da te obrok stane 

pribl. 6 kun (okrog 80 centov) 

 

 



OKVIRNI MESEČNI STROŠKI (1EUR= 

7.4 HRK) 

 Stanovanje: odvisno kje prebivaš (100 - cca.300€) 

 Mesečna karta za tramvaj: 83 kn 

 Hrana: 400 - ... kn 

 Telefon: cca 200 kn 

 Žuranje, potovanja, ogledi predstav v gledališču, 

obisk muzejev, nogometne tekme,… 

 

Višina mesečnih stroškov je vsekakor odvisna 

od vaših lastnih potreb in želja!  



OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI 

 Vsakotedenske 

prireditve za Erasmus 

študente (social drink, 

christmas party, ...)  

  Obisk različnih mest 

v lastni režiji (odvisno 

od vašega izbora)  

 december 2011: Dunaj 

in Bratislava – 

organiziran Erasmus 

christmas trip 



…VSEKAKOR SI V 

ZAGREBU MORATE 

OGLEDATI… 



TRG BANA JOSIPA 

JELAČIĆA 
KATEDRALA 



HRVAŠKO NARODNO 

GLEDALIŠČE (HNK) 

ARENA 



JEZERO JARUN  Priljubljeno za 

rekreacijo... 

 

 

 

  

 

 

 ...in za žuranje 

definitivno najboljše 

mesto v Zagrebu  

 



UPORABNE POVEZAVE  

 Spletna stran Univerze v Zagrebu: 

http://www.unizg.hr/ 

 

 Spletna stran Pravne fakultete v Zagrebu: 

http://www.pravo.unizg.hr/ 

 

http://www.unizg.hr/
http://www.pravo.unizg.hr/


V kolikor imate kakršnakoli vprašanja, 

nas lahko kontaktirate na e-mail: 

 

 KRISTINA VUČKOVEČKI 

kristina.vuckovecki@gmail.com  

 

 MARKO BREGAR 

marko.bregar87@gmail.com 

 

 PETRA ISKRA 

petra.iskra.3@gmail.com 
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