
Moja Erasmus+ izkušnja 

 

V zimskem semestru študijskega leta  2017/18 sem izkoristil priložnost študijske izmenjave v 

okviru Erasmus+ programa na Češkem, na Masarykovi Univerzi v Brnu.  

Izbira kraja zame ni bila pretirano zahtevna, saj sem imel željo študijsko izmenjavo opraviti v 

državi, ki je po pravni kulturi in tradiciji podobna Sloveniji, tako bi lahko izkušnje, pridobljene 

tekom izmenjave, uspešno transplantiral nazaj v domovini.  

Brno je glavno mesto zgodovinske pokrajine Moravske in za Prago drugo največje mesto 

Češke Republike. Je mesto mladih, vzrok je verjetno v šestih univerzah ki imajo sedeže v 

Brnu; izmed približno 400 tisoč prebivalcev kar četrtina predstavljajo študenti.   

Pravna fakulteta, katero sem obiskoval, je članica Masarykove univerze. Univerza je bila 

ustanovljena leta 1919 in nosi ime po »ustanovnem očetu« in prvem predsedniku 

Českoslovaške Tomašu Garrigue Masaryku, ki velja za izjemno pomembno zgodovinsko 

osebnost moderne Češke.  

Pravna fakulteta je iz centra mesta oddaljena slabih 20 minut hoje ali par minut vožnje s 

tramvajem. Mednarodnim študentom nudi ogromen nabor najrazličnejših predmetov, ki jih 

profesorji izvajajo v angleškem jeziku. Poleg akademikov vsebuje profesorski zbor tudi veliko 

praktikov in ker je v Brnu sedež tako Ustavnega kot tudi Vrhovnega in Vrhovnega upravnega 

sodišče lahko najdemo med profesorji tudi veliko uglednih sodnikov. Profesorji in asistenti so 

odzivni in mednarodnim študentom radi priskočijo na pomoč. Od študentov se pričakuje, da 

na predavanja prihajajo pripravljeni, saj predavanja potekajo bolj v okviru akademskih debat, 

kjer se študenti aktivno vključujejo. Vsa študijska literatura nam je bila na voljo preko 

osebnega informacijskega sistema ali v bogato založeni knjižnici fakultete.  

Na Univerzi deluje Mednarodni klub, ki je zadolžen za organizacijo dogodkov, aktivnosti in 

izletov za Erasmus študente, prav tako pa tudi Univerza sama svojim študentom ponuja velik 

nabor športnih in drugih dejavnosti, ki so povečini brezplačne. Pod okriljem Univerze deluje 

tudi univerzitetni kino, kjer si študenti lahko po ugodni ceni ogledajo najnovejše filme domače 

in tuje produkcije.  

Poskrbljeno je tudi za nastanitev. Masarykova Univerza namreč upravlja z več študentskimi 

domovi, prav tako pa ni težko najti zasebnega ponudnika sob.  

Erasmus izmenjava bo ostala v mojem spominu kot ena izmed najlepših izkušenj iz obdobja 

šolanja na visokošolski stopnji. Samostojno življenje v tuji državi, nepoznavanje jezika in 

kulture te prisilijo da stopiš iz cone udobja in se zaneseš sam nase. Na vsakem koraku 

srečaš študente, ki prihajajo iz različnih koncev sveta, imajo drugačne navade in kulturo a 

vseeno z njimi spleteš prijateljske vezi, ki obogatijo to nepozabno izkušnjo.  
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