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Evropska pravna fakulteta je uspešna na področju Erasmus+ mobilnosti za namene 

študija in prakse.  Študente, ki so tovrstno izkušnjo že doživeli, smo za namene 

tokratne številke E-novic povabili k pisanju na temo njihove »Erasmus izkušnje«. K 

sodelovanju je privolila študentka podiplomskega študija prava Adriana Lorenzutti, ki 

je svojo izmenjavo za namene študija (pisanje magistrskega dela) opravljala v Italiji, 

na pravni fakulteti Univerze v Vidmu.  

 V nadaljevanju si lahko preberete njeno zgodbo.  

 

Pozdravljeni vsi, 

Sem Adriana Lorenzutti, absolventka podiplomskega magistrskega študijskega 

programa Pravo na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici. Svojo izmenjavo sem 

preživela in doživela v romantični Italiji ob spremstvu 

dobre hrane. Moja študijska izmenjava je bila namenjena 

pisanju magistrske naloge in je potekala na Univerzi v 

Vidmu. Mesto Videm ali po italijansko Udine leži v deželi 

Furlanije-Julijske krajine na severovzhodu Italije. Videm je 

bil zelo pomemben kraj, saj velja za prvo večjo naseljeno 

točko na južni strani Julijskih Alp. Kot izhaja iz dokumentov 

iz leta 983 je Videm svoj razvojni vzpon pričel po zatonu 

Ogleja, enega tedaj pomembnejših mest v Rimskem 

imperiju. Leta 1420 Videm postane del Beneške republike.  

Napoleon Bonaparte pa s pogodbo iz Campa Formia leta 1797 mesto priključi Avstriji. 

V italijansko kraljestvo pa je bilo mesto vključeno čez slabih sto let, natančneje leta 

1866. Za vse, ki vas navdihuje tudi zgodovina, boste lahko uživali v različnih 

arhitekturnih slogih, poleg tega pa vsi prebivalci mesta prejmejo tudi mestno kartico, 

ki vam omogoča različne popuste tako v muzejih, gledališču, kinu, na koncertih, 



razstavah in tako naprej. Pravo pozitivno vzdušje mesta pa soustvarjajo tudi številni 

parki. Malo bolj slabo voljo pa ustvarjajo označbe ulic, ki se nahajajo samo na 

začetku ulice. Namreč hišne številke ne premorejo imena ulice, kar moram priznati, 

da pri iskanju različnih institucij mi je povzročilo veliko izgubo časa. Iz tega izhaja 

značilnost, da Italijani, kar na slepo povprašujejo od vrat do vrat po različnih naslovih.  

Pred odhodom sem doživela 

rahlo razočaranje, saj za 

Erasmus študente ni bilo 

predvideno prosto mesto v 

študentskem domu, zato sem 

morala sama poiskati in se 

dogovoriti za apartma, ki 

sem ga nato delila še z deva 

študentkama. Glede na 

izkušnje tudi ostalih, je to 

lahko zelo velika ovira 

predvsem pa za tiste, ki ne 

obvladajo italijanskega 

jezika. Vendar moram k temu dodati, da mednarodna pisarna zelo dobro deluje in 

da so vedno aktivni in odzivni pri nudenju pomoči. 

Moj prihod je pričakala tudi zelo aktivna Erasmus študentska mreža (ESN NASE 

Udine), združenje prostovoljcev, ki želi prispevati k evropskemu duhu tudi v Udinah. V 

okviru tega združenja potekajo različne aktivnosti, ki pozitivno prispevajo k 

spoznavanju okolja in vzpostavljajo večjo možnost spoznavanja in druženja z 

osebami različnih nacij in kultur. V njihovi družbi vam zagotovljeno na izmenjavi ne bo 

dolg čas.  

Predavanja in komunikacija na različnih institucijah je potekala v italijanskem jeziku, 

saj je angleščina prava redkost. Ne glede na jezikovno predznanje italijanskega 

jezika Univerza v Udinah, prek CLAV organizira in skrbi za brezplačne jezikovne 

priprave, ki so končane z zaključnim izpitom. Če pa bi se na izmenjavi želeli naučiti še 

kakšnega drugega jezika, morda tudi bolj eksotičnega, se za študente Univerze v 

okviru CLAV izvajajo ugodni samoplačniški jezikovni tečaji. 



Izmenjava je izjemna izkušnja, ki jo priporočam vsem študentom. S študijsko 

izmenjavo študent le pridobi, izgubiti pa nima ničesar. Študijsko izmenjavo vidim kot 

zelo pozitivno izkušnjo. Iz izmenjave prihajam s pogledom, da drugačnost ne pomeni 

težavo, temveč prednost. Moram pa le priznati, da tudi sama sem imela pred 

izmenjavo veliko vprašanj, kako bo, ali je res tako kot se govori. Zame je to bila tudi 

odlična izkušnja, da sem preizkušala zaživeti v čisto novem okolju daleč od doma in 

to čisto v drugi deželi.  

Izmenjava je presegla vsa moja pričakovanja. 

 

Prijeten pozdrav, 

Adriana Lorenzutti. 

  

 

 

 

 

 

 


