
ERASMUS IZMENJAVA – (NIZOZEMSKA)
Pripravil: Aljoša Polajžar



Si želite?

1. Študirati v neposredni bližini pomembnejših mest in pravnih prestolnic v 

EU? (Bruselj – 90min vožnje; Pariz – 6 ur Flixbus; Amsterdam 2 uri; 

Luxembourg 3 ure)

2. Poglobiti svoja znanja z različnih področij prava EU ali dobiti vpogled v 

ostala specialna pravna področja (npr. International Commertial

arbitration, European Competition Law)?

3. Pridobiti lepo referenco za morebitno prihodnje opravljanje pripravništva 

na Sodišču EU ali pri Evropski Komisiji?

4. Biti del najbolj mednarodno mešane Erasmus izmenjave?

Potem se zanimate za pravo destinacijo ☺



POMEMBNO!

 Na začetku bi želel izpostaviti, da vabim vse, ki vas ta izmenjava zanima, da me s 

vprašanji osebno kontaktirate na: aljosa.polajzar@student.um.si ali na socialnih omrežjih

 Z veseljem vam bom podal odgovore oziroma dodatno obrazložil stvari

 Sam sem se udeležil te izmenjave v 3. letniku B1 v študijskem letu 2017-2018, in sicer za 7 
mesecev od začetka septembra 2017 do začetka aprila 2018

 Na tej povezavi najdite informacije na spletni strani Maastricht University: 

https://www.maastrichtuniversity.nl/about-um/faculties/law/education/exchange-

students/incoming-students

 Raziskujte za informacijami po internetu! 

 VZEMITE SI ČAS ZA RAZISKAVO! IZMENJAVO PLANIRAJTE VSAJ POL LETA PRED ZAČETKOM! 

(priznavanje predmetov, iskanje stanovanja, poizvedovanje za informacijami)

mailto:aljosa.polajzar@student.um.si
https://www.maastrichtuniversity.nl/about-um/faculties/law/education/exchange-students/incoming-students


Mesto Maastricht

 O mestu si lahko veliko preberete na wikipediji: 

 https://sl.wikipedia.org/wiki/Maastricht

 https://en.wikipedia.org/wiki/Maastricht

 Mesto je še posebej poznano po Maastricht Treaty iz 1993 (ena izmed 
predhodnic Lisbon Treaty)

 Za slike mesta ter pravne fakultete prav tako priporočam uporabo googla

 Je mednarodno in študentsko mesto

 Po velikosti podobno Mariboru

 Vse je dostopno peš ali s kolesom

 6500 mednarodnih študentov študira v mestu

https://sl.wikipedia.org/wiki/Maastricht
https://en.wikipedia.org/wiki/Maastricht








Pravna fakulteta

 Zelo veliko število zaposlenih ter študijskih programov

 „European law school“ dodiplomski študijski program ter veliko LL.M 
programov (to pomeni veliko število – več kot tisoč – mednarodnih 

študentov s celega sveta

 Učilnice so zelo dobro opremljene

 Med poukom je priporočljiva uporaba prenosnega računalnika

 Na fakulteti je zelo veliko število učilnic in zavitih hodnikov ter stranskih poti 
(hitro se izgubiš).. Zato fakulteto kličejo tudi „Hogwarts“ ☺









Dodiplomski ali podiplomski študij?

 Izmenjava je primerna tako za študente na B1 kot na B2 stopnji

 Študenti na B2 stopnji morajo pridobiti potrdilo o znanju angleškega jezika

 Študentom B2 stopnje je tako na voljo precej predmetov (saj lahko izberejo 

tudi predmete B1)



Koledar

 Začetek septembra

 Študijsko leto je razdeljeno na 6 period… 1. perioda (sep-okt); 2. perioda 
(nov-dec), 3. (jan), 4. (feb-marec), 5. (apr-jun), 6. (jul)

 Izmenjava je tako možna ali v času zimskega semestra (od septembra 
naprej); ali pa v času letnega (od februarja naprej)



ŠTUDIJ

 Erasmus študentje so popolnoma izenačeni s tamkajšnjimi rednimi študenti (imajo enake 

obveznosti in izpite ter so z njimi skupaj pri pouku)

 8ur pouka na teden ter 32ur individualnega dela

 Poudarek je na metodah (moot court predstavitve kot del končne ocene; pisanje 
seminarske naloge v obliki znanstvenega članka)

 Vsi izpiti so samo pisni

 Oceno dobiš na lestvici od 1-10, ki se zaokroži.. Npr. 8,2 se zaokroži na 8; npr. 8,5 pa se 
zaokroži na 9

 8,5 oziroma 9 je primerljiva za našo 10ko… Se pa to kompenzira s tem, da dobite 1 oceno 
več pri priznavanju predmetov, ko se vrnete domov

 Veliko je odvisno od tvojega znanja angleškega jezika.. Dobro znanje ti omogoča hitrejši 

študij, lažjo razumevanje snovi ter tudi lažjo pisno izraženje na pisnem izpitu



POUK (DELOVNI TEDEN)

 8ur pouka na teden ter 32ur individualnega dela

 4ure predavanj in 4ure vaj

 Delo je sprotno

 Hkrati imate samo 2 predmeta

 Izpiti se pišejo v zadnjem (izpitnem) tednu periode



Obštudijske dejavnosti

 Kljub temu da ste Erasmus študent, se lahko popolnoma enako vključite v 

razne aktivnosti kot tamkajšnji redni študentje

 Sodelujete lahko na ogromno različnih moot court tekmovanjih. Maastricht 

dosega na številnih tekmovanjih najvišje uspehe

 Sam sem bil član ekipe Maastricht University na Vis moot court tekmovanju, 

na katerem smo prejeli nagrado „Honorable mention“ za pisni izdelek

 Model United Nations club

 Društvo Ouranos in ELSA (organizirajo ekskurzije in dogodke)

 Športne, kulturne dejavnosti

 Itd, 





Reference pravne fakultete

 Pravna fakulteta v Maastrichtu se uvršča v sam vrh lestvic pravnih fakultet. 

Posebej priznani pa so določeni LL.M programi

 Top LL.M Programs for EU law (Maastricht University na 3. mestu): https://llm-

guide.com/lists/top-llm-programs-by-speciality/top-llm-programs-for-

european-eu-law

 Top LL.M. Programs for International Tax Law 2018 (3. mesto): https://llm-

guide.com/lists/top-llm-programs-by-speciality/top-llm-programs-for-

international-tax-law

https://llm-guide.com/lists/top-llm-programs-by-speciality/top-llm-programs-for-european-eu-law
https://llm-guide.com/lists/top-llm-programs-by-speciality/top-llm-programs-for-international-tax-law


Slovenski profesorji

 Dr. Maja Brkan (področje pravo EU): 

https://www.maastrichtuniversity.nl/maja.brkan

 Dr. Jure Vidmar (področje mednarodno javno pravo): 

https://www.maastrichtuniversity.nl/jure.vidmar

 Oba sta mednarodno priznana pravna strokovnjaka

https://www.maastrichtuniversity.nl/maja.brkan
https://www.maastrichtuniversity.nl/jure.vidmar


Nacionalnosti študentov

 Našli boste tudi nekaj Slovencev (nekateri so tam na rednem študiju, prav 
tako pa sta vsako leto na izmenjavi 2 študenta iz PFLJ)

 V Maastrichtu sem med poukom na PF prišel v stik z naslednjimi 
nacionalnostmi:

 Evropa: Rusija, Ukrajina, Slovenija, Hrvaška, Velika Britanija, Italija, Finska, 
Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Kitajska, Hrvaška, Srbija, Francija, Belgija, 
Moldavija, Romunija, Irska, Norveška, Švedska, Češka, Latvija, itd… 

 Afrika: Egipt, Sudan

 Azija: Kitajska, Indonezija, Južna Koreja

 Amerika: ZDA, Kolumbija, Kanada

 Avstralija

 … in še verjetno mnoge druge.. Se opravičujem tistim, ki sem jih izpustil



Stroški

 Cca. 700-800€ potrebuješ na mesec

 Za stanovanje (z vsemi stroški) so cene zelo različne (od 350-600€)

 Hrana se da dobiti v trgovini po cenah, ki so samo malo višje od slovenskih 

(za cca. 20% dražje)

 Da se jesti tudi v študentski menzi po primernih cenah

 Hrana po restavracijah pa je draga (študentskih bonov kot jih poznamo 

tukaj, tam žal ni).. Je pa 100m od pravne fakultete tudi druga najboljša 
picerija na Nizozemskem s študentskimi popusti ☺

 Stroški so tudi izleti, zabave, itd

 Skratka z 700-800€ na mesec se da v Maastrichtu udobno živeti ter izkusiti 

pravo Erasmus izkušnjo



Zabava, prosti čas

 Organizirane zabave Erasmus Student Network

 Organizirana potovanja (po Nizozemskem, po Belgiji, itd)

 Možna športna rekreacija (na voljo je veliko univerzitetnih športov, fitnes, itd)

 Možnost potovanj v lastni režiji. Sosednje države so lahko dostopne z 

vlakom. Iz Amsterdamskega letališča pa lahko po želji letiš tudi kamorkoli 
drugam

 Prostega časa je veliko, saj je ur pouka zelo malo. Tako je na tebi, kako si 
organiziraš delovni teden







 Ne pozabite… če so ostala še kakšna vprašanja, me kontaktirajte ali pa 

sami pobrskajte po internetu ☺

 Še enkrat: ključnega pomena je, da začnete izmenjavo načrtovati 

pravočasno ☺


