Dva semestra v zvezni državi Mississippi
Naziv “LLM” izhaja iz latinskega izraza Legum Magister, ki pomeni magister prava in omogoča
ter priznava izvajanje pravnih storitev širom sveta. Kot podlaga za priznan naziv LLM pa je
potrebna univerzitetna visokošolska izobrazba 1. stopnje (Bachelor of Law), katero smo večina
MC študentov v Jacksonu pridobili pred odhodom na študij v ZDA.

Dva semestra v zvezni državi Mississippi sta iz mojega vidika sestavljena iz raznovrstnih
izkušenj. Prva stvar, ki bi jo omenila, je sama skupina mednarodnih študentov, ki sem jih
spoznala na izmenjavi in s katerimi smo spletli posebne, ne le kolegijske, temveč tudi
prijateljske vezi. Študenti smo pod okriljem prof. Richarda Meyerja prihajali iz Nigerije,
Cameruna, Francije, Indije, Saudske Arabije, Iraka in Slovenije. Naslednja stvar, ki se jo mora
zavedati vsak nadobuden študent pred prijavo na študijsko izmenjavo, je pričakovanje
kulturne raznolikosti, pa vendar mislim, da smo dekleta kljub temu doživele veliko
presenečenje, ko smo prvič prestopile prag Jacksona. Prebivalci Mississippija in ostalih južnih
zveznih držav so izredno prijazni in znani po njihovi “southern hospitality”. Pozdravili so nas z
nam neznanimi komplimenti in vsakodnevno ponujeno pomočjo pri nakupih in prevozih po
mestu, saj so trgovine od samega središča mesta (“Downtowna”), kjer je locirana fakulteta,
precej oddaljene. Mestnega javnega prevoza tako rekoč ni, kar pomeni, da smo se z dekleti
velikokrat posluževale tudi aplikacije UBER. Še eno dejstvo, ki ga je potrebno vzeti na znanje

je to, da je Mississippi najrevnejša zvezna država v ZDA in potemtakem tudi nevarna na
določenih območjih, pa vendar moram priznati, da v enem letu, ki sem ga preživela v Jacksonu
nisem imela ene slabe izkušnje, kjer bi se počutila ogroženo. Še več, vedno bom imela lepe
spomine na Jackson in njegovo okolico, bližnji in magični New Orleans in predvsem na ljudi, ki
sem jih spoznala na moji izmenjavi.
Dobra plat Jacksona je predvsem ta, da je MC Law izredna ustanova, ki nudi študentom
priložnost učenja ameriške sodne prakse z najrazličnejšimi metodami in pod nadzorom
motiviranih in profesionalnih profesorjev iz najboljših ameriških fakultet (University of
Columbia, Yale, itd). V lepem spominu mi bo ostala izkušnja, ki sem jo pridobila na
študentskem sodišču (Moot Court), kjer smo odigrali pravne vloge in se izučili javnih nastopov.
Profesor Meyer nam je omogočil obisk vseh okoliških sodišč, ter strokovno ekskurzijo v
Washington, z obiskom ameriškega Vrhovnega sodišča. V vsem tem času sem dobila čudovite
izkušnje na ameriškem pravnem področju, za katere bom hvaležna celo življenje.

Dan naših podelitev diplom, 12. maja, je bil zame eden najboljših v zadnjem semestru. Proslava
je bila svečana kot le malo katera v Sloveniji in po opravljenih dveh semestrih lahko rečem, da
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