
Ahoj! 

Sem Maja Gogala, študentka 2. letnika podiplomskega magistrskega študijskega programa Pravo. 

Slovenijo sem za nekaj mesecev – en semester, zamenjala za Republiko Češko, natančneje mesto 

Brno, ki je drugo največje mesto v državi.  

 

Erasmus izmenjavo opravljam na Pravni fakulteti Univerze Masaryk. Masaryk univerza je druga 

najstarejša in največja univerza na Češkem. Ustanovljena je bila leta 1919. Poimenovana je po prvem 

predsedniku Češkoslovaške – Tomáš Garrigue Masaryk. Univerza je sestavljena iz 9 fakultet in šteje 

približno 42.000 študentov. Pravna fakulteta, ki je bila ustanovljena leta 1919, je sestavljena iz 13 

oddelkov. Obiskuje jo približno 4000 študentov. Mednarodni študenti lahko izbiramo med vrsto 

predmetov, ki potekajo v angleškem jeziku. Izbereš in obiskuješ lahko predavanja na katerikoli 

fakulteti, ki spada pod Masaryk univerzo. Sama sem si izbrala 4 predmete, ki potekajo na Pravni 

fakulteti – International criminal law, International law in international tribunals and domestic courts, 

Comparative constitutional law and politics ter Legal english. Predavanja, ki jih jaz obiskujem 

potekajo v skupinah, ki štejejo od 12 do 24 študentov. Nekatera predavanja niso obvezna, ti pa 

prisotnost prinese dodatne točke na izpitu. Izpiti so lahko ustni, pisni ali ustni in pisni. Nekateri 

profesorji pa za izpit zahtevajo seminarsko nalogo. 



Pravna fakulteta 

Študijsko leto se je za nas, erasmus študente začelo sredi septembra. Pred tem pa smo se lahko 

udeležili spoznavnega tedna, ki ga organizirata Center za mednarodno sodelovanje in Mednarodni 

študentski klub. Kot že samo ime pove, je teden namenjen spoznavanju novih prijateljev, nove 

fakultete, novega okolja in seveda tudi nove kulture.  Da nam ne postane dolgčas pa Mednarodni 

študentski klub čez cel semester organizira razne igre, zabave, športne aktivnosti, izlete, predstavitve 

držav in tudi tečaje tujih jezikov.  

Preden sem prišla sem nisem ravno vedela kaj pričakovati, saj še nikoli nisem bila na Češkem. Že po 

nekaj dnevih tukaj pa sem se počutila kot doma. Mesto je zelo čudovito, hrana odlična in prebivalci 

prijazni. Domačini so upravičeno ponosni na javni prevoz. Tramvaji in avtobusi vozijo vsakih nekaj 

minut in so zelo točni. 

 

Sporazum o sodelovanju med Evropsko pravno fakulteto in Univerzo Masaryk je bil podpisan na mojo 

pobudo. Močno upam, da bo naša fakulteta zastopana tudi v prihodnjih letih. Vsi bivši Erasmus 

študenti pravijo, da je to ena izmed boljših izkušenj, ki jih lahko doživiš v življenju. In odkar sem tukaj, 



se z njimi popolnoma strinjam. Znanje in izkušnje, ki jih pridobiš v tujini vedno predstavljajo neko 

dodatno, neprecenjivo vrednost v življenju.  

Lep pozdrav iz Brna, 

Maja Gogala 

 

 

 


