Priprava na Erasmus
študij v tujini 2020/21
Upravičeno obdobje, v katerem se mobilnost opravi: od 1. 6. 2020
do 30. 9. 2021

PRED ODHODOM
- Prijava na univerzo in izpolnitev formularjev (Application, Learning
agreement, Language certificate), najpogosteje on-line

- Skupaj z oddelčnim koordinatorjem priprava internega fakultetnega
študijskega sporazuma (s podpisi profesorjev oddelka za zgodovino,
priloga 1)
- Skupaj z oddelčnim koordinatorjem priprava mednarodnega obrazca
Learning agreement (priloga 2): s strani študentke oz. študenta,
oddelčnega koordinatorja in koordinatorja v tujini mora biti podpisan
vsaj 10 dni pred vašim odhodom v tujino. Pri tem upoštevajte, da bo
priprava študijskega sporazuma vam vzela nekaj dni (in da boste morda
želeli kaj vprašati koordinatorja iz tujine, ki tudi lahko na e-pošto
odgovori šele čez nekaj dni) + nato še do dva tedna, da uredimo
priznavanje na oddelku (podpisi profesorjev …) > začnite pravočasno,
da bo vse to zaključeno vsaj 10 dni pred odhodom v tujino)

Priloga 1

Priloga 2

OBVESTILO ZA ŠTUDENTE, KI ODHAJAJO NA ŠTUDIJSKO
IZMENJAVO V TUJINO
Študentje, ki odhajajo na izmenjavo v tujino, morajo tam opraviti del
rednih študijskih obveznosti. Študenti lahko odhajajo na izmenjavo v
tujino le na tiste institucije, kjer je mogoče zagotoviti priznavanje
opravljenih obveznosti. Štipenditor preverja priznavanje v tujini
opravljenih obveznosti in v primeru nepriznavanja lahko zahteva vračilo
štipendije.
Študenti lahko sodelujejo v programu mednarodne izmenjave, v kolikor
so izpolnjeni pogoji, določeni z razpisom.
Najprej se kandidat prijavi na razpis za Erasmus+ študijske
izmenjave. Oddelčna merila za ocenjevanje vlog so objavljena tule:
http://zgodovina.ff.uni-lj.si/studij/studij_v_tujini. Če je izbran, sledijo
naslednji koraki PRED ODHODOM V TUJINO:
Študent, ki odhaja na študij v tujino, kjer bo poslušal predmete in
opravljal izpitne in druge obveznosti svojega študijskega programa, mora
pred odhodom v tujino v sodelovanju z oddelčnim koordinatorjem
pripraviti obrazec Študijski sporazum FF (tj. Priloga 1), ki zagotavlja
priznavanje študijskih obveznosti po vrnitvi.
- V primeru, da po podpisanem študijskem sporazumu, ko študent že
biva v tujini, pride do spremembe v izboru predmetov, mora študent o

tem takoj obvestiti oddelčnega koordinatorja, pridobiti njegovo pisno
soglasje, z njim oblikovati predlog spremembe in potrditi nov študijski
sporazum. Spremenjeni študijski sporazum študent shrani in predloži ob
priznavanju.
- Če študent v tujini pripravlja diplomsko, magistrsko ali doktorsko delo,
pripravi opis dela, ki ga s podpisom odobri mentor. V diplomski,
magistrski oziroma doktorski nalogi študent zapiše, da je del naloge/dela
opravljen v okviru mednarodne izmenjave. Izmenjava v tujini z edinim
namenom individualnega dela na diplomskem delu ni mogoča (lahko pa
tako zberete del z izmenjavo pridobljenih kreditnih točk), za 3-mesečno
izmenjavo v okviru magistrskega ali doktorskega študija (pri doktorskem
lahko tudi 1 semester, ker imate za to na voljo dovolj KT) pa zadošča
individualno raziskovalno delo – seveda na podlagi skrbno izdelanega
načrta pred izmenjavo in poročila o opravljenem delu po povratku. Tiste
izmenjave, katerih izključni namen je raziskovalno delo v tujini, morajo
biti izvedene znotraj predvidenega semestra, kar pa zadeva začetek
takšne izmenjave, na FF UL prepuščamo vam odločitev, kdaj boste začeli
– vendar preverite: nekatere univerze v tujini tudi v tem primeru
zahtevajo, da začnete z začetkom semestra.
- Minimalno število kreditnih točk (v nadaljevanju KT), ki jih mora študent
v tujini med izmenjavo zbrati in ki morajo biti po povratku priznane, je 20
KT za semestrsko izmenjavo. Oba podatka (opravljene KT in priznane KT)
se preko spletne aplikacije VIS UL in fakultetnega VISa poročata
nacionalni agenciji Cmepius in v eVŠ. Vsaj 20 KT v tujini opravljenih in
vsaj 20 KT priznanih obveznosti je pogoj, da študent upraviči Erasmus+
finančno pomoč (izjema: 3-mesečna izmenjava magistrskih/doktorskih
študentov z vsaj 15 KT).
-

Obdobje študija v tujini je omejeno od najmanj 3 mesece vsakič do
največ 12 mesecev skupno na vsaki stopnji študija (limit 12 mesecev na
vsako stopnjo študija (dodiplomski; magistrski; doktorski) se nanaša na
eno ali več izmenjav, vsaka med njimi mora trajati vsaj 3 mesece; v vsoto
12 mesecev šteje tudi opravljanje Erasmus+ prakse v tujini, ne le
študijske izmenjave)

-

-

-

-

-

OPOZORILO:
Študentom svetujemo, da pred odhodom v tujino (skupaj z oddelčnim
koordinatorjem) sestavijo takšen študijski sporazum, da bodo lahko
opravili po povratku vse obveznosti za vpis v višji letnik oz. svetujemo, da
se pred odhodom pozanimajo, ali lahko opravljajo po prihodu domov
predmete brez obvezne prisotnosti, in kakšne obveznosti imajo pri teh
predmetih.
V primeru, da študentje nimajo ustreznih predmetov v tujini za
predmete, ki zahtevajo obvezno prisotnost, naj ne odhajajo v tujino v
tistem semestru, ko so ti predmeti na urniku.
Študentje 1. letnika pedagoških programov na drugi stopnji naj se
predhodno pozanimajo o obveznostih pri skupnih pedagoških predmetih,
saj ti zahtevajo obvezno prisotnost.
Merila za reševanje študentskih prošenj navajajo sicer, v katerih primerih
je možen vpis v višji letnik brez opravljenih pogojev ali podaljšanje
statusa iz upravičenih razlogov (zgolj ob pravočasni oddaji pravilnega tipa
prošnje!), vendar svetujemo, da študentje načrtujejo študij v tujini tako,
da bodo imeli vse pogoje za vpis višji letnik ali zaključek študija.
http://www.ff.unilj.si/dejavnosti/Mednarodna_dejavnost/Mobilnost/Erasmus/Studij

Seznam univerz, s katerimi imamo veljavne Erasmus+ pogodbe za
študijske izmenjave prek Oddelka za ZG FF UL, gl. tule:
http://zgodovina.ff.uni-lj.si/studij/studij_v_tujini

JEZIK PREDAVANJ IN IZPITOV NA TUJIH UNIVERZAH V SKLADU S POGODBAMI
(informativno – pred prijavo preverite pri koordinatorju oddelka za zgodovino
tuje univerze, kamor želite na izmenjavo, kaj bo na voljo v jeziku, ki ga
znate!):
Avstrija: Graz (nemški, angleški), Dunaj (nemški, angleški), Salzburg (nemški,
angleški)
Belgija: Bruselj (francoski), Antwerpen (nizozemski, angleški), Leuven (angleški,
nizozemski)

Bolgarija: Sofia (angleški, bolgarski)
Češka Republika: Praga (češki, angleški in drugi jeziki), Pardubice (angleški,
češki), Plzen (angleški, češki), Opava (angleški, češki), Hradec Kralove (angleški)
Finska: Helsinki (finski, švedski, angleški)
Francija: Toulouse (francoski), Caen (francoski), Poitiers (francoski)
Grčija: Atene (grški, angleški)
Italija: Padova (italijanski, angleški)
Hrvaška: Zadar (hrvaški, angleški), obe univerzi
angleški), Split (hrvaški, angleški), Pulj (angleški)

v

Zagrebu

(hrvaški,

Litva: Vilnius1 (angleški), Vilnius pedagoška2 (litovski, angleški)
Madžarska: Pecs (madžarski, angleški)
Nemčija: Hamburg
(nemški), Tübingen
(nemški), Düsseldorf
(nemški,
angleški), Berlin (nemški), Leipzig (nemški), Regensburg (nemški, angleški),
Chemnitz (nemški; delno tudi angleški)
Poljska: Varšava (poljski, angleški), Opole (poljski, angleški), Poznan (poljski,
angleški), Wroclaw (poljski, angleški)
Portugalska: Lisbona
angleški)

(portugalski,

deloma

angleški), Porto

(portugalski,

Romunija: Cluj-Napoca (romunski, madžarski, angleški)
Slovaška: Banska Bystrica (slovaški, angleški, drugi jeziki), Bratislava (slovaški,
angleški)
Španija: Ciudad Real (španski, angleški), Huelva (španski, angleški)
Turčija: Dicle (angleški), Sakarya (turški, angleški), Hacettepe
angleški), Anadolu (turški, angleški), Izmir (angleški)

(turški,

Univerza v Ljubljani zahteva B2 nivo za izmenjavo pomembnega jezika, npr.
angleščine. Ponudili vam bodo spletni test, obvezen za vse razen maternih
govorcev. Če bo rezultat manj od B2, vam bodo ponudili kakovosten

brezplačni spletni tečaj, in tudi če bo rezultat B2 ali več, vam bodo ponudili
možnost brezplačnega tečaja za nadgradnjo jezikovnih kompetenc.

Stopnje znanja po evropski jezikovni lestvici CEFR
Šest jezikovnih ravni - A1, A2, B1, B2, C1 in C2 - je uradni kriterij znanja tujih
jezikov v Evropski uniji. Programi v Linguli so usklajeni z lestvico CEFR in vas
vodijo do mednarodnih certifikatov.

A1 - preživetvena raven
A1.1
-

osnove jezika za tiste, ki se niste še čisto nič učili ali pa pred mnogimi leti in ste res pozabili že
skoraj vse

-

naučite se sporazumevanja v enostavnejših vsakodnevnih situacijah

A1.2
-

razumete in znate uporabljati preproste besedne zveze in povedi, postavljati enostavna
vprašanja in nanje tudi odgovarjati

-

na kratko pripovedujete o preteklih dogodkih

Rezultat po A1: prebili ste led, spregovorili ste v tujem jeziku.

A2 - vmesna raven
-

predstaviti znate svojo življenjsko zgodbo, svoje želje …

-

napišete kratka obvestila in osebna pisma

-

poznate strukture osnovnih preteklih, sedanjih in prihodnjih časov, uporabljate najpogostejše
nepravilne glagole

Rezultat po A2: znajdete se v vsakodnevnih situacijah na osnovni ravni.

B1 - sporazumevalni prag
B1.1
-

sporazumete se v večini situacij, kjer sogovornik govori razločno in uporablja standardni jezik

B1.2
-

tekoče govorite o znanih vsakodnevnih stvareh

-

sposobni ste se tudi nepripravljeni vključiti v pogovor o splošnih temah

Rezultat po B1: prestopili ste sporazumevalni prag in dosegli jezikovno avtonomijo.

B2 - višja raven (10 točk)
B2.1
-

vaše znanje jezika je zelo dobro in sposobni ste se tekoče in spontano izražati

B2.2
-

suvereno se vključite v razprave o številnih temah in argumentirano zagovarjate svoje stališče

-

razumete zahtevnejša besedila, sporazumevate se dovolj tekoče in spontano

Rezultat po B2: naredili ste največji korak navzgor po jezikovni lestvici.

C1 - raven učinkovitosti
C1.1
-

izražate se tekoče in naravno, ne da bi pri tem preveč očitno iskali primerne izraze

-

jezik uporabljate v družabne in profesionalne namene in ga suvereno prilagajate glede na
želeni učinek

C1.2
-

sposobni ste se jasno, strukturirano in podrobno izražati tudi v zvezi z zahtevnejšimi
vsebinami

Rezultat po C1: jezik odlično obvladate.

C2 - raven mojstrstva
-

govorite tekoče in znate natančno izraziti tudi majhne pomenske odtenke

-

brez težav lahko sodelujete v vsakem pogovoru in razpravi

Rezultat po C2: približali ste se ravni naravnih govorcev.

Vzeto iz: http://www.lingula.si/cefr/index.php (7. 12. 2015)

IZ PISMA UL:

Obrazci tujih institucij so po navadi sestavljeni iz:
- Application Form – sem boste morali vpisati svoje osebne podatke.
- Learning Agreement – sem boste vpisali predmete, ki jih želite opravljati v tujini, in
predmete, ki vam jih bo matična fakulteta ob prihodu domov priznala. Predmetnike
najdete na spletnih straneh tuje institucije. Izberite predmete, se o njih posvetujte
s koordinatorjem oz. mentorjem in jih vpišite v Learning Agreement. Dokument
bo moral podpisati oddelčni/fakultetni koordinator, včasih pa tudi institucionalni
koordinator (glej zgoraj).
V nekaterih primerih bo potrebno LA naknadno spremeniti/dopolniti (predmet ni na
voljo, se vam prekriva s katerim drugim, ni v jeziku, ki ste ga pričakovali …), to lahko
uredite v prvem mesecu po pričetku izmenjave.
Na semester pridobite najmanj 20 ECTS za obveznosti, ki bodo priznane na matični
instituciji – podpisan študijski sporazum/Learning agreement. To pomeni da je 20
KT/semester opravljenih obveznosti (razen v primeru mag. in dr. dela) in 20 KT
priznanih obveznosti pogoj za izpolnitev pogojev za finančno pomoč Erasmus+
(izjema: 15 KT za 3-mesečno izmenjavo v okviru magistrskega/doktorskega študija).
Vse spremembe v teku študija v tujini morajo biti usklajene z oddelkom in zavedene v
spremembah v študijskem sporazumu. Rok za spremembe je 1 mesec po odhodu v
tujino.
- Accommodation form – nekatere ustanove organizirajo nastanitev v svojih
študentskih domovih, druge vam pomagajo pri iskanju nastanitve, v nekaterih mestih
pa si boste nastanitev morali poiskati sami (več o tem na spletnih straneh tuje
ustanove).
Vse dokumente, ki jih pošiljate v tujino, si obvezno skopirajte oz. shranite na svojem
računalniku, saj boste morali kasneje kopijo študijskega sporazuma naložiti v svojo
spletno prijavo za Erasmus+ finančno pomoč.
Nekatere ustanove želijo, da se prijavite le on-line, zato ravnajte po njihovih
navodilih. Opozarjamo vas, da se držite navedenih rokov. Večina ustanov prijav,
prispelih po roku, ne bo upoštevala. KO BOSTE OBVEŠČENI, DA STE BILI NA
RAZPISU ZA MOBILNOST V PRIHODNJEM ŠTUDIJSKEM LETU IZBRANI, SE
SAMI POZANIMAJTE, KAKŠEN JE ROK PRIJAVE NA FAKULTETI, KJER BOSTE
GOSTOVALI, DA BOSTE PRAVOČASNO UREDILI PRIJAVO.

Financiranje 2020/21 bo podobno kot 2019/20, ko je veljalo:
Finančna pomoč za Erasmus+ študijsko izmenjavo je v študijskem letu
2018/2019 znašala od 420€ do 520€/ mesec; odvisno od države mobilnosti:
Danska, Finska, Islandija, Irska,
Skupina 1
Luxemburg, Švedska, Velika
520 €
Država
Britanija, Lihtenštajn, Norveška
gostiteljica
Skupina 2
Država
gostiteljica

Avstrija, Belgija, Nemčija,
Francija, Italija, Grčija, Španija,
Ciper, Nizozemska, Malta,
Portugalska

470 €

Skupina 3
Država
gostiteljica

Bolgarija, Hrvaška, Češka,
Estonija, Latvija, Litva,
Madžarska, Poljska, Romunija,
Slovaška, Severna Makedonija,
Srbija, Turčija

420 €

Dodeljena sredstva se računajo na dan, ne na mesec. Enota za obračun dotacij je
dan. 80 % prejmete vnaprej, 20 % pa po izmenjavi – na podlagi predloženih dokumentov.

Poleg tega so študentje upravičeni do:
1. dodatka Javnega sklada – o tem boste še obveščeni, ko
boste izbrani na razpisu:
primer, kako je bilo v letu 2018/19: 64 EUR/mesec:
-

Pogoj je slovensko državljanstvo oz. status po 12. členu zakona o
štipendiranju (to so proračunska sredstva). Če ta zakon ne določa drugače, se
štipendija dodeli:
– državljanom Republike Slovenije s prebivališčem v Republiki Sloveniji,
– državljanom Republike Slovenije s prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so
pripadniki avtohtone italijanske ali madžarske narodne skupnosti,
– državljanom držav članic Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), če
izkažejo vsaj petletno neprekinjeno prebivanje v Republiki Sloveniji
neposredno pred rokom za prijavo na javni razpis, po katerem uveljavljajo
štipendijo,
– delavcem migrantom, ki so državljani države članice EU, če so zaposleni ali
samozaposleni v Republiki Sloveniji, in njihovim vzdrževanim družinskim
članom,
– obmejnim delavcem, ki so državljani države članice EU in prebivajo v drugi
državi članici EU, če so zaposleni ali samozaposleni v Republiki Sloveniji, in
njihovim vzdrževanim družinskim članom,
– državljanom tretjih držav, ki so pridobili status rezidenta za daljši čas.

-

Dodatek Javnega sklada se dodeljuje le za 1. in 2. stopnjo ter omejitev do 27
leta starosti (gleda se čas vpisa na to stopnjo, v okviru katere gre študent na
izmenjavo)
80 % prejmete vnaprej, 20 % pa po izmenjavi – na podlagi predloženih dokumentov.

2.

+ ob predložitvi ustrezne dokumentacije do dodatka za
študente iz socialno šibkejših okolij. Za ta dodatek mora študent
predložiti odločbo CSD (državna štipendija, varstveni dodatek, izredna
denarna pomoč, otroški dodatek, dodatek za velike družine – prejemnik
odločbe študent ali član skupnega gospodinjstva). Leta 2019/20 okoli 200
EUR. Gotovo bo ta dodatek na voljo tudi v letu 2020/21, o njegovi višini v letu
2020/21 pa boste obveščeni, ko boste izbrani.
100 % izplačano vnaprej.

Finančna pomoč je omejena na 5 mesecev (150 DNI) ZA EN SEMESTER in 10
mesecev (300 DNI) ZA DVA SEMESTRA.

Podaljševanje študija v tujini: predvidevamo, da sredstev za podaljšanje ne bo,
vendar lahko študent (ob strinjanju obeh institucij) na študiju v tujini ostane na lastne
stroške s statusom Erasmus študenta in v tujini preveri, ali obstaja možnost
pridobitev drugačnega vira financiranja (Erasmus izmenjavi lahko sledi CEEPUS ali
pa bilateralna izmenjava, če ustrezni sporazumi obstajajo in če so sredstva na voljo).

KOMUNIKACIJA S KOORDINATORJI
1.
-

DOMAČI ODDELČNI KOORDINATOR (dr. Zwitter)
Priprava in podpis študijskega sporazuma
Priprava in podpis priznavanja izpitov, opravljenih v tujini
Posredovanje kopij potrdil v tajništvo
Posredovanje odjav

2. DOMAČI FAKULTETNI KOORDINATORICI (Anja Golec, dr. Tjaša Ribizel)
- Posredovanje informacij
- Posredovanje odjav na UL

Anja Golec
strokovni delavec / Mobility advisor
Mednarodna pisarna / International Office
Filozofska fakulteta / Faculty of arts
Aškerčeva cesta 2, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija / Slovenia
T.: +386 1 2411 356
Anja.Golec@ff.uni-lj.si, www.ff.uni-lj.si

asist. dr. Tjaša Ribizel
Samost. strok. del. / Mobility Advisor
Mednarodna pisarna / International Office
Filozofska fakulteta / Faculty of arts
Aškerčeva cesta 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
/ Slovenia
T.: +386 1 241 1044
Tjasa.Ribizel@ff.uni-lj.si, www.ff.uni-lj.si

3. DOMAČA UNIVERZITETNA KOORDINATORICA
- Obvestila o ureditvi štipendije
- Sprejem odjav
Univerza v
Ljubljani

Bibi Ovaska-Presetnik
Samostojni svetovalec na univerzi / Head of Office
Univerzitetna služba za mednarodno sodelovanje / University Office for International
Relations
Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana
Kongresni trg 12, SI-1000 Ljubljana, Slovenija / Slovenia
T.: +386 1 2418 594, Fax: +386 1 2418 593
student.office@uni-lj.si
www.uni-lj.si
Uradne ure: PON-ČET: 9.00-11.00 in 14.00-15.00, PET: 9.00-11.00
Office hours: MON-THU: 9.00-11.00 and 14.00-15.00, FRI: 9.00-11.00

4.
-

TUJI KOORDINATORJI – na oddelku, fakulteti, kjer gostujete:
Informacije o predmetih
Informacije o prijavi
Posredovanje Transcript of Records

PRIPRAVA ŠTUDIJSKEGA SPORAZUMA
Na tuji ustanovi poiščite predmete, ki se nanašajo na:
- občo zgodovino
- zunanje izbirne predmete
- zunanje izbirne predmete (dvopredmetni)
- zgodovino JV Evrope
V štud. sporazum se lahko navede tudi diplomsko, magistrsko ali
doktorsko delo (vendar ne vseh KT – glej http://zgodovina.ff.unilj.si/studij/studij_v_tujini).

NAVODILA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK
- ko se boste vpisali v višji letnik na fakulteti, izberite ob vpisu tiste predmete, ki
jih boste imeli tudi navedene v štud. sporazumu (priprava študijskega
sporazuma maj–junij) oz. tiste predmete, za katere ste našli opise podobnih
predmetov v tujini (priprava študijskega sporazuma september)
- če imate v študijskem programu t. i. zunanje predmete, ob svojem vpisu
izberite predmet AA Izbirni predmet
- pred odhodom v tujino se pozanimajte pri profesorjih, kakšne imate
obveznosti zaradi odsotnosti in kako boste opravljali izpit (če gre za predmet v
zimskem semestru, vi pa ga v tujini ne opravljate ali obratno)

PRVI MESEC V TUJINI
Če boste v tujini ugotovili, da morate ali želite spremeniti predmete, pišite
oddelčnemu koordinatorju v prvem mesecu svojega bivanja in bomo
spremembo tako internega kot mednarodnega študijskega sporazuma poskusili
urediti preko elektronske pošte.

FORMULAR ZA TISTE, KI GREDO LE ZA TRI
MESECE V TUJINO ALI ZA TISTE, KI POLEG IZPITOV
ZBIRAJO GRADIVO:

NAČRT ZA PRIPRAVO DIPLOMSKE/MAGISTRSKE/DOKTORSKE
NALOGE V TUJINI
FILOZOFSKA FAKULTETA
ODDELEK ZA ZGODOVINO
Ime in priimek:
Naslov naloge:
Mentor/-ica:
Datum:
NAČRT:
1. Namen in cilji dela
2. Predvidene metode dela
3. Koncept naloge
4. Razlogi za pisanje naloge v tujini
5. Pričakovani rezultati

Podpis mentorja/-ice ALI oddelčnega koordinatorja/ice:

PO PRIHODU DOMOV
- Prinesti kopije oddelčnemu koordinatorju:
. kopijo o opravljenih izpitih Transcript of Records
. kopijo potrdila za UL o študiju od … do (pazite na datume
zaradi štipendije)
. (poročilo o pisanju dipl., mag. ali dr. naloge)
- Idr.

- Skupaj z oddelčnim koordinatorjem priprava potrdila o
priznavanju izpitov opravljenih v tujini (priloga 3)
Priloga 3

PO VRNITVI IZ TUJINE
- Študent po prihodu iz tujine izpolni vlogo na obrazcu Potrdilo o
priznavanju v tujini opravljenih obveznosti, koordinator s podpisom
potrdi priznavanje v tujini opravljenih obveznostih ter njihovo prevedbo
v priznane predmete FF. Tajništvo oddelka priznane opravljene
obveznosti in prevedene ocene vnese v VIS. Prevedba ocen je potrebna
za prilogo k diplomi in izračun študentovega povprečja. Tajništvo oddelka
en izvod podpisanega obrazca izroči študentu, en izvod pa z vsemi
prilogami (Študijski sporazum FF, morebitne Spremembe študijskega
sporazuma FF in Potrdilo o opravljenih obveznostih iz tujine) po vnosu v
VIS posreduje na referat tiste stopnje, na kateri je študent vpisan.
- Potrditev opravljenih obveznosti je, če je imel študent ustrezno izpolnjen
in podpisan obrazec Študijski sporazum FF in morebitne spremembe letega, le formalnega značaja.
- Študenti dvopredmetnih/dvodisciplinarnih študijskih programov, ki
odidejo na izmenjavo v tujino v okviru enega od vpisanih
dvopredmetnih/dvodisciplinarnih programov (ne velja za skupne
študijske programe, za enopredmetne/enodisciplinarne študijske
programe in za dodatno leto) lahko uveljavljajo pravico do podaljšanja
statusa študenta iz opravičljivih razlogov (pazite, da oddate pravo
prošnjo – to ni isto kot prošnja za ponovni vpis!). Prošnjo oddajo preko
študentskega informacijskega sistema (VIS) ter priložijo potrdilo tuje
univerze o času trajanja študija v tujini in potrdilo o priznanih
obveznostih na domači fakulteti.

http://www.ff.unilj.si/dejavnosti/Mednarodna_dejavnost/Mobilnost/Erasmus/Studij

OBRAZEC ZA TISTE, KI GREDO LE ZA TRI MESECE V
TUJINO ALI ZA TISTE, KI POLEG IZPITOV ZBIRAJO
GRADIVO
POROČILO O PRIPRAVI IN PISANJU
DIPLOMSKE/MAGISTRSKE/DOKTORSKE NALOGE V TUJINI
FILOZOFSKA FAKULTETA
ODDELEK ZA ZGODOVINO
Ime in priimek:
Naslov naloge:
Mentor/-ica:
Datum:
POROČILO:
1. Namen in cilji dela
2. Predstavljene metode dela
3. Koncept naloge
4. Rezultati dela v tujini (npr. arhivskega (fondi, signature predelanega gradiva
in njegov pomen za nalogo); seznam literature, če je bil poudarek na zbiranju
literature v tujini)
Podpis mentorja/-ice ALI oddelčnega koordinatorja/ice:

OCENE
Država/
Slovenija

ECTS – A = 10

ECTS - B = 9

ECTS – C = 8

ECTS – D = 7

ECTS - E = 6

Avstrija

1

2

3

4

4-

Belgija

18-20

16 – 17

14 - 15

12 - 13

10 - 11

Bolgarija

6

5

4

3

2

Češka

1

1,5

2

2,5

3

Finska
Francija

5

4

3

2

1

18 – 20

16 – 17

14 – 15

11 – 13

10

Grčija

10 - 8,5

8,49 - 6,5

6,49 - 5

/

Hrvaška

5

4

3

2

/
/

Irska

First Class Honours
(1st)

Upper Second Class
Honours (2.i)

Lower Second Class
Honours (2.ii)

Third Class Honours
45-49(3rd)

Third Class
Honours (3rd) 4044

Italija *

30 - 30L

27 – 30

23 - 29

19 - 26

18 - 22

A (80% - 100%)

Japonska

B (65% - 79%)

C (50 -64%)

Koreja

A+, A

B+, B

C+, C

D+, D

Latvija

9 -10

8

7

6

4-5

Litva

10

9

8

6-7

5

Luxemburg

18 -20

16 – 17

14 - 15

12 - 13

10 -11

Madžarska

5

4

3

2

1

Nemčija

1 - 1,5

1,6 - 2,0

2,1 - 3,0

3,1 - 3,5

3,6 - 4,0

Nizozemska

8 - 10

7,5 – 8

7 - 7,4

6-7

5,5 - 6

Norveška

A

B

C

D

E

Poljska

5,0 - 5.5

4,5 (4+)

4,0

3,5 (3+)

3,0

Portugalska

18 - 20

16 – 17

14 - 15

12 - 13

10 - 11

Romunija

10

9

7-8

6

5

Slovaška

A

B

C

D

E

Španija

10

9 - 9,99

7,0 - 8,9

6,0 - 6,9

5,0 - 5,9

Švedska

A

B

C

D

E

Švica

6

5,5

5

4,5

4

Turčija
Velika
Britanija

A

B+, B

B-

C

D

First Class Honours
(1st)

Upper Second Class
Honours (2.i)

Lower Second Class
Honours (2.ii)

Third Class Honours
45-49(3rd)

Third Class
Honours (3rd) 4044

