
Na študijski praksi v tujini 
 

Evropska pravna fakulteta vsako leto v okviru Erasmus+ programa pošilja študentke in 

študente v tujino na študij ali na študijsko prakso. Letošnje poletje je izkušnje v tujini 

pridobivala Maša Pikon, dodiplomska študentka smeri Pravo. O svoji izkušnji je zapisala 

naslednje: 

 

Med letošnjim poletjem sem se za tri mesece udeležila prakse na Veleposlaništvu v Berlinu 

preko Erasmus+ programa. Gre za eno pomembnejših predstavništev Slovenije v Evropi. 

Tekom teh treh mesecev sem uspela spoznati kako poteka delo na veleposlaništvu ter v javni 

diplomaciji in predhodnemu teoretičnemu znanju dodala še praktične izkušnje. 

 

Vključena sem bila v dela iz različnih oddelkov delovanja veleposlaništva, od splošnega, 

pravnega, ekonomskega ter političnega. Kljub temu, da si naziv praktikant mnogi 

predstavljajo le kot administrativno pomoč, sem bila v Berlinu deležna veliko priložnosti za 

učenje in sem tako sodelovala pri različnih dogodkih, sestankih in s tem pridobila 

neprecenljive izkušnje. Prav tako sem imela srečo, saj sem bila tu v času dneva državnosti in 

tako pridobila možnost sodelovanja pri sprejemu, kar je svojevrsten dogodek, saj se ga je 

udeležil (kot primer) tudi ameriški veleposlanik v Berlinu. Predznanje nemščine je potrebno 

(vsaj B1, B2), saj se tekom dela dnevno srečuješ s prevajanjem iz nemščine v slovenščino (in 

obratno) in načeloma že omenjeni dogodki in sestanki potekajo v nemščini, tako da bi bil 

študent brez nje izgubljen, je pa odlična priložnost za nadgradnjo znanja tujega jezika. 

 

Trenutno diplomatsko osebje kot tudi lokalni sodelavki so mi bili ob vsaki preizkušnji več kot 

pripravljeni pomagati in so bili na kakršnokoli vprašanje pripravljeni odgovoriti, še pred 

samim prihodom v Berlinu, so mi pomagali z nasveti glede same namestitve v Berlinu, 

mesečne vozovnice za javni promet, ki je za študente cenejša, torej nekaj praktičnih napotkov. 

Moj prihod in generalno potek celotnega pripravništva so mi zelo olajšali. Po koncu 

pripravništva, ker so bili zadovoljni z našim sodelovanjem so mi napisali tudi priporočilo, kar 

je dodana vrednost pri iskanju bodoče zaposlitve.  

 

Erasmus+ prakso priporočam vsakemu, še posebej na Veleposlaništvu v Berlinu.  

 

Sprejem za dan državnosti, v predstavništvu nemške zvezne dežele Nordrheim-Westfalen 



  



 
Stallwächter Party na stalnem predstavništvu nemške zvezne dežele Baden Württemberg, EU-

lounge.  

 

 

 

 


