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Evropska pravna fakulteta je v letošnjem letu uspešno izpeljala že tri Erasmus 

izmenjave za namene študija. Erasmus študente, ki se trenutno nahajajo v tujini, smo 

za namene tokratne številke E-novic povabili k pisanju na temo njihove »Erasmus 

izkušnje«.  K sodelovanju je privolil študent Erazem Bohinc, ki se trenutno nahaja na 

izmenjavi v Nemčiji na Pravni fakulteti Univerze v Leipzigu.  

 V nadaljevanju si lahko preberete njegovo zgodbo.  

 

Pozdravljeni! 

Zimski semester tekočega študijskega leta sem imel priložnost kot študent na Erasmus 

študijski izmenjavi preživeti na Universität Leipzig v Nemčiji. Svojo izkušnjo lahko 

opišem kot nepozabno, saj mi je pomagala razširiti obzorja in mi je spremenila 

pogled na svet. V 

kolikor bi bilo 

mogoče, bi jo z 

veseljem podaljšal 

še za dodatni 

semester. Izkušnje 

Erasmus študentov 

pa se sicer 

medsebojno lahko 

zelo razlikujejo, 

predvsem zaradi 

različnih držav in 

univerz kjer le-ti opravljajo izmenjavo.  

Povsem na novo zgrajena glavna univerzitetna stavba, le nekaj sto metrov stran pa 

tudi pravna fakulteta (Juristenfakultät der Universität Leipzig), sta locirani v samem 



centru Leipziga, ki predstavlja eno najliberalnejših mest v Nemčiji. V zadnjem času se 

tako vrstijo protesti proti homofobnim desničarskim gibanjem, ki protestirajo proti 

priseljencem in islamizaciji evrope (t.i. Legida in Pegida) in kjer se v vsakem trenutku 

nekaj dogaja. Gre za razvijajoče se mesto, kjer število prebivalcev v zadnjih nekaj 

letih narašča, odpira pa se tudi kar veliko možnosti za zaposlitev. 

Universität Leipzig je ena najstarejših univerz v 

Nemčiji (ustanovljena je bila v 15. st.), na njej pa je 

med drugim študirala tudi sedanja kanclerka Angela 

Merkel. Na univerzi študira okvirno 30 000 študentov 

(14 fakultet), pri čemer je pravna fakulteta še 

posebej znana po močno razvitih katedrah, ki 

delujejo področju primerjalnega prava ter 

mednarodnega in evropskega zasebnega prava. 

Vsem Erasmus študentom je ponujena možnost, da se brezplačno udeležijo tečajev 

različnih jezikov. Sam sem obiskoval predvsem različne tečajne nemščine, ki so mi 

pomagali, da sem svojo raven nemščine po koncu 1. semestra dvignil na nivo, ki mi 

je omogočil, da sem uspešno opravil izpite (pisne in ustne). V vsakem primeru pa 

prihodnjim študentom, ki se bodo podali na študij v Leipzig svetujem, da pred 

odhodom obnovijo znanje nemščine. Univerza pa svojim študentom poleg tega 

ponuja tudi velik nabor športnih in drugih prostočasnih dejavnosti, ki so prav tako 

povečini brezplačne.  

V tem semestru je na univerzi študiralo največje število študentov, ki so udeleženi v 

različnih programih mobilnosti. Za nas je bilo dobro poskrbljeno tudi iz vidika iskanja 

namestitve, saj je v mestu na voljo veliko število sob v študentskih domovih, prav tako 

pa ni težko najti zasebnega ponudnika. Leipzig poleg tega velja za eno najcenejših 

nemških mest, saj so cene primerljive s tistimi v Sloveniji ali pa so v določenih primerih 

še nižje.  

Na vsakem koraku je bilo tako mogoče srečati študente, ki so prihajali iz vseh 

mogočih držav sveta. Ravno ta raznolikost študentov, ki v vse večjih številkah 

odhajajo na študij v Nemčijo, je omogočila to nepozabno  mednarodno izkušnjo. K 

temu so veliko pripomogle tudi različne študentske organizacije, ki delujejo v sklopu 



univerze, kot tudi fakultete (npr. ELSA Leipzig) in skrbijo za organizacijo različnih 

dogodkov, zabav in izletov.  

V kolikor se boste odločili za opravljanje izmenjave na Universität Leipzig, bo vaša 

odločitev pravilna. 

Povsem nova stavba Universität Leipzig, ki ponuja izjemne pogoje za študij (povsem 

novi prostori kjer so predavalnice, knjižnica, menza ipd. 

Lep pozdrav,  

Erazem Bohinc 

 


