
 
MEDNARODNA IZMENJAVA 
2018-19 – poletni semester 

 

Univerza 

v Ljubljani 

 

 

  Naravoslovnotehniška 

  fakulteta 

 



Pogoji za prijavo 

• status študenta na UL in prvi vpis v letnik (izjema so 
diplomanti, ki lahko praktično usposabljanje opravljajo še 
eno leto po zaključku študija)  

• v času izmenjave vpis najmanj v drugi letnik študija 
prve stopnje.  

• Na drugi in tretji stopnji se izmenjave lahko udeležijo 
študenti vseh letnikov.  

•  IZJEMA - študenti mag. študijev Načrtovanje tekstilij 
 in oblačil ter Grafične in interaktivne  komunikacije 
 MAG – izmenjava ni mogoča v prvem semestru.  

• v okviru mednarodnih izmenjav do sedaj opravljenih 
manj kot 60KT obveznosti 

• Poravnane finančne obveznosti iz naslova programa 
ERASMUS in ERASMUS+ 

 



Trajanje študijske izmenjave 

• Od 3-6 mesecev  

• Skupni seštevek vseh izmenjav ne sme 
presegati 12 mesecev na posamezno 
stopnjo študija 

• Minimalno število KT je 20 – v tem 
primeru je potrebno manjkajoče 
obveznosti semestra opraviti na matični 
fakulteti 

 



Sodelujoče države 

• Članice Evropske unije 

• Islandija 

• Liechtenstein 

• Norveška 

• Makedonija 

• Turčija  



Izvedba mobilnosti 

Mobilnost mora biti 
izvedena do 30.9.2019 



Prijava na izmenjavo 

• Prijavo za študijsko izmenjavo je potrebno oddati v 
spletno aplikacijo VIS do vključno 8. 10. 2018 do 
polnoči. Natisnjeno vlogo skupaj s prilogami oddate 
v študentski referat na Aškerčevi 12 do 9.10.2018.  

• http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/studij/referat/referat-
otgo/izmenjave/navodila/  

• Študenti, ki boste v tujini pripravljali zaključno delo 
(zagovor mora biti opravljen na NTF), lahko zaprosite za 
največ 3 mesece finančne pomoči – pred odhodom 
morate imeti že odobreno temo zaključnega dela 

 



Vloga mora vsebovati 

• Prijavni obrazec – izpolnite in natisnite ga iz 
aplikacije VIS (1-3 prijave) 

• Naložite motivacijsko pismo (1-2 strani) in 
potrdilo o znanju tujega jezika (ni potrebno, če 
ste ali boste do prijave na izmenjavo opravili izpit 
iz tujega jezika na fakulteti, v tem zadostuje 
potrdilo o opravljenih izpitih) 

• Morebitno mnenje pedagoških delavcev  

• Morebitne obštudijske dejavnosti 

• Dokazilo o povprečni oceni do tedaj opravljenih 
izpitov (dobite v referatu ob oddaji vloge) 



Izbor v okviru študijske 
izmenjave 

• Opravi ga vsak oddelek za svoje študente 

• Študenti so o izboru obveščeni najkasneje 
do 10.10.2018. 

• Morebitno pritožbo mora neizbrani 
kandidat poslati v roku 3 dni od objave 
izbora na VIS-u 

• 15.10.2018 se prijave izbranih kandidatov 
posreduje Službi za mednarodno 
sodelovanje na UL 

 



Izbrani kandidati 

• Do 20.12.2018 v referat oddate izbiro 
predmetov na izmenjavi na obrazcu  Prijava 
odhoda na izmenjavo https://www.ntf.uni-
lj.si/ntf/studij/mednarodna-
izmenjava/student/erasmus/studijska-
izmenjava/navodila/  

• Po odobreni prošnji študent izpolni obrazec 
študijski sporazum (Learning Agreement), ki ga 
podpiše fakultetni koordinator in pošlje na izbrano 
fakulteto. Postopek potrditve  mora biti zaključen 
pred odhodom v tujino. 

• Spremembe na izmenjavi čim prej sporočite 
oddelčnemu koordinatorju 

• / 



Izbrani kandidati 

IZJEMA:  

• Študenti Oblikovanja in tekstilij  

• študenti Grafike, ki morajo za 
izmenjavo na tujo fakulteto predložiti 
portfolio 

 

Oboji oddajo Prošnjo za odobritev 
opravljenih obveznosti na študijski izmenjavi 
v tujini najkasneje do 31. 1.2019 
(izmenjava v letnem semestru) 

 



Dodatki za študente iz socialno 
šibkejših okolij 

 Do dodatka so upravičeni študenti, ki prejemajo državne 
štipendije. 

 Letos predvidoma znaša dodatek 250 €/mesec in ga 
študent dobi v celotnem znesku takoj po podpisu aneksa 
k pogodbi o izmenjavi (še pred odhodom na izmenjavo) 



Spletni jezikovni tečaji 

 Študenti, ki bodo sprejeti na izmenjavo, bodo iz UL 
mednarodne pisarne po e-pošti prejeli kodo za 
opravljanje spletnega testa tujega jezika.  

 Po opravljenem testu bodo dobili dostop do spletnega 
tečaja tujega jezika, katerega test so opravljali ali do 
spletnega tečaja jezika države, v katero so namenjeni na 
izmenjavo. 



Priznavanje opravljenih obveznosti 

Po opravljeni izmenjavi v referat 
prinesite: 

• Originalno potrdilo o opravljenih izpitih 

• Potrdilo o trajanju izmenjave 
(Confirmation of Stay) 
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