
ERASMUS IZKUŠNJA V BRATISLAVI 

 

Ahoj!! 

Sem Matjaž Kačič, študent 2. letnika magistrskega program PRAVO II. STOPNJE na 

Evro-pf. V akademskem letu 2014/2015 mi je bila dana priložnost, da se udeležim 

Erasmus študijske izmenjave v Bratislavi za 5 mesecev. Priložnost sem nemudoma 

zgrabil in tako septembra 2014 začel s študijsko izmenjavo.  

Svoje študijske obveznosti sem opravljal na pravni fakulteti Univerze v Bratislavi. 

Univerza je bila ustanovljena leta 1919 kot prva univerza, katera je ponudila visoko 

šolanje slovaškim študentov v njihovem materinem jeziku.  Pravna fakulteta je bila del 

Univerze že od samega začetka, danes v njej študira več kot 3800 študentov, kar jo 

postavlja na drugo mesto med fakultetami Univerze po številu študentov. 

Pravna fakulteta postaja tudi vedno bolj zaželena Erasmus destinacija, kar je bilo kaj 

hitro opaziti. Moji kolegi so prihajali iz cele Evrope (Italija, Španija, Nizozemska, 

Francija, Srbija, Nemčija, Poljska itd). Sama pravna fakulteta ponuja pester nabor 

izbirnih predmetov za Erasmus študente, kateri se dotikajo predvsem tem iz 

mednarodnega prava in evropskega prava, najdejo pa se tudi specifični predmeti, kot 

je pravo športa ter kibernetsko pravo. Poleg omenjenih predmetov, pa imajo Erasmus 

študenti možnost, da se udeležijo kratkega kurza učenja slovaščine, kateri pride še 

kako prav pri vsakodnevnih situacijah.  

Kot že rečeno, sem s predavanji začel septembra, in sicer v drugi polovici septembra. 

Pred začetkom predavanj, nam je tamkajšnji Mednarodni študentski klub organiziral 

tako imenovani Welcome week. V sklopu Wlocome week so potekale različne igre, 

zabave, srečanja, izleti, športne aktivnosti itd. Pričetek študijske izmenjava je bil tako 

vsaj zame fenomenalen.  Prav te aktivnosti so nas Erasmus študente takoj povezale 

in omogočile da spoznamo drug drugega. Poleg tega je Welcome week namenjen 

spoznavanju nove kulture, hrane, okolja itd.  

Kar se tiče same Bratislave, je to izredno čudovito mesto in je večkrat neupravičeno v 

senci Prage in Dunaja. Bratislava šteje približno 500.000 prijaznih prebivalcev in je 

glavno mesto Slovaške. Mesto leži na skrajnem zahodu države, tik ob meji z Avstrijo, 



približno 60 km od Dunaja. V mestu se nahaja tudi čudovit obnovljen Bratislavski grad, 

kateri ponuja čudovit razgled na samo mesto. 

 

 

 

 

Hrana v  Bratislavi je dobra. Občutek sem imel, da se Slovaki navdušujejo nekoliko 

bolj na močno in pekočo hrano. Imajo tudi nekaj svojih nacionalnih jedi, ki jih mora 

poskusiti vsak, ki se znajde na Slovaškem. Potrebno je omeniti posebno pijačo, ki jo 

imajo na Slovaškem, to je Kofola. Je precej podobna ameriški Coca-Coli vendar ima 

svoj specifičen okus. Meni osebno je Kofola boljša kot Coca-cCla. Cene hrane in pijač 

so podobne kot pri nas, odvisno od lokacije. 



Izkušnja v Bratislavi je bila zelo lepa, polna novih spoznanj in novih prijateljev. Sigurno 

te kot človeka obogati. Poleg tega, pa imajo izkušnje pridobljene v tujini dodatno 

vrednost. Zato priporočam Erasmus mobilnost vsakemu študentu, ne glede na 

destinacijo, kajti ne bo mu žal.   

Matjaž Kačič     


