
Študij v tujini 

Razmišljate o študiju v tujini? Pomembno je, da pretehtate čim več možnosti, 

da se odločite za pravo priložnost. Eden izmed načinov, da pridobite relevantne 

informacije iz prve roke so izkušnje študentov, ki so v tujini pred kratkim 

zaključili študij. Iza Lapajne je leta 2015 diplomirala na Evropski pravni fakulteti 

na temo »Mednarodnopravni režim morja« in se kasneje odločila študij 

nadaljevati na Nizozemskem. Z vami delimo njeno pozitivno izkušnjo.  

 

Študij na Nizozemskem 

Zakaj Nizozemska? 

Študij na Nizozemskem je znan po svoji kvaliteti. V raziskavi, ki jo je opravila Univerza v Shanghaju, je 

bila Univerza v Utrechtu razglašena za najboljšo Univerzo na Nizozemskem, na evropski ravni pa je bila 

uvrščena na 13. mesto.  

Pri izbiri univerze, je primarno vlogo igral program, in ne toliko država univerze. Nizozemske univerze 

imajo pestro ponudbo programov z različnih področij. Konkretno Univerza v Utrechtu ponuja kar 11 

različnih programov za študente prava in večina teh poteka v angleškem jeziku. Mene osebno je najbolj 

pritegnil študij Mednarodnega javnega prava, smer Človekove pravice. Program je bil letos nominiran 

za najboljši magistrski program na Nizozemskem. Deli se na dve smeri, in sicer na Človekove pravice 

ter na Okolje in pomorsko pravo. Študij traja eno leto, ob koncu magisterija pa študentje pridobijo LLM 

naziv.  

Vpisni postopek 

Za vpis se zahteva določeno predznanje s področja smeri, znanje angleškega jezika z akademske ravni 

ter motiviranost oz. talent študenta. Večina univerz zahteva opravljen IELTS ali pa TOEFL izpit 

akademske ravni z najnižjo oceno 7. Za vpis sem potrebovala še motivacijsko pismo, življenjepis ter dve 

priporočilni pismi, ki sta ju prijazno napisala prof. dr. Marko Novak in prof. dr. Peter Jambrek. Začetni 

vpisni strošek znaša 100€, šolnina za evropske študente pa 2000€. 

  



Prednosti študija na Nizozemskem 

Študij je bil sicer zelo zahteven, vendar ima študij na Nizozemskem tudi določene prednosti. Glavna 

prednost je, da se na Nizozemskem nahaja ogromno mednarodnih organizacij ter mednarodnih sodišč, 

s katerimi je Univerza povezana. V okviru programa smo tako obiskali Mednarodno sodišče (ICJ) ter 

nizozemski Inštitut za človekove pravice. Poleg profesorjev so nam predavali različni predstavniki 

mednarodnih organizacij, raziskovalci, aktivisti ter tudi člani organov Združenih Narodov. Vsak 

semester so organizirani dogodki, kjer se študentje in profesorji družijo ter bolje spoznajo. Profesorji 

so zelo dostopni in odzivni. Vzdušje na tovrstnih dogodkih je sproščeno. Klepeti potekajo po navadi 

stoje, s kozarčkom vina ali piva v roki. 

 

 

 

Poleg obveznih predavanj so organizirane tudi obvezne vaje. Vaje potekajo v manjših skupinah, kar 

omogoča večjo interakcijo med študenti in predavatelji. Študentje morajo biti na vaje pripravljeni ter 

predhodno obdelati predpisano literaturo. Profesorji spodbujajo študente, da delijo svoja mnenja ter 

poglede, saj študentje prihajajo iz različnih delov sveta in z različnimi izkušnjami. 

Življenje na Nizozemskem 

Nizozemska je znana po tulipanovih poljih, siru, slabem vremenu in kolesih. Javni prevoz je sicer  zelo 

dober, vendar drag, zato se večina ljudi vozi s kolesi.  

Ena izmed največjih težav s katerimi se srečujejo študentje je nedvomno nastanitev. Univerza rezervira 

določeno število nastanitev, vendar je povpraševanje večje od kapacitete. Čakalne vrste so dolge, 

nekateri študentje čakajo na nastanitev tudi več let. To seveda ne pride v poštev za študente, ki se 

odpravljajo na študij le za eno leto, zato so primorani poiskati nastanitev sami. Nastanitve na 

Nizozemskem so na splošno znane kot precej skromne, študentov pa je ogromno. Zato so nekateri 

študentje prisiljeni, da najamejo karkoli se jim ponudi, v nekaterih primerih tudi sobe brez oken. Težava 

je tudi v tem, da nepremičninske agencije niso zainteresirane za sodelovanje s študenti. Povpraševanje 

je veliko, zato raje izberejo stranke, ki so že zaposlene. Tudi sama sem se znašla v tej neprijetni situaciji, 

vendar se mi je po več-mesečnem iskanju le nasmehnila sreča. Preko nepremičninske agencije sem 

Univerzitetna knjižnjica v Utrechtu. 



najela stanovanje in si poiskala sostanovalko iz Francije. Združila naju je skupna težava, skupaj sva si 

uredili prijeten dom, danes pa sva zelo dobri prijateljici.  

 

Ko je stanovanjski problem rešen, je prijava na občini za državljane EU precej lahka. Za prijavo je 

potreben le oseben dokument in najemna pogodba. Ob prijavi vsak prejme BSN 

(burgerservicenummer) številko, s katero se potem urejajo vse administrativne zadeve, od odprtja 

bančnega računa do zaposlitve.  

So pa študentje na Nizozemskem prikrajšani za kakšno ugodnost, ki jo ponuja Slovenija, kot na primer 

subvencionirana prehrana in prevoz. 

Financiranje 

Na voljo so različne možnosti financiranja; državna in Zoisova štipendija, štipendija za Erasmus 

študente, Ad Futura štipendija. Obstajajo pa tudi tuje štipendije ter študentsko posojilo. Slednje je na 

Nizozemskem možno pod pogojem, da študent dela vsaj 54 ur na mesec.  

Kaj priporočate študentom Evrop-PF, ki se odločajo o možnosti 

študija v tujini? 

Študij v tujini ni le izjemna življenjska izkušnja, temveč tudi življenjska preizkušnja. Poleg tega, da se 

lahko veliko naučimo za šolskimi klopmi, se kot tujec v drugi deželi znajdemo v različnih situacijah in 

pred različnimi izzivi, ki nas velikokrat porinejo izven cone našega udobja. S študijem v tujini si lahko 

izjemo razširimo svoja obzorja in spoznamo neverjetno mrežo ljudi. Vsem, ki si želijo na študij ali pa 

izmenjavo v tujino, svetujem, da naj jih ne bo strah povprašati za nasvete svoje kolege ali pa 

prijatelje, ki so to izkusili. S svojimi vprašanji se lahko obrnejo tudi na univerze, ki jim bodo znale 

ustrezno svetovati ali pa jih preusmeriti na osebo, ki jim bo podala željene informacije.  

 

Iza Lapajne, LLM 


