Merila za izbor kandidatk in kandidatov, prijavljenih na razpis za Erasmus+ študijsko izmenjavo ali
za Erasmus+ praktično usposabljanje prek Oddelka za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v
Ljubljani:
1. Dosedanje študijsko povprečje na Oddelku za zgodovino (v primeru dvopredmetnih študentov
stvar njihove odločitve: na Oddelku za zgodovino ali pa na obeh oddelkih) (do 10 točk). V primeru
magistrskih in doktorskih študentk in študentov šteje povprečje ne le na trenutni, ampak na vseh
stopnjah študija (do dneva oddaje prošnje). Kandidatke in kandidati naj dokumentaciji, ki jo oddajajo
na oddelku, priložijo potrdilo o povprečni oceni na vsaki od dosedanjih stopenj študija (dobite ga v
referatu vsake stopnje študija oz. za dodiplomski študij skopirate prilogo k diplomi).
Ocenjevanje tega kriterija (predmetov, ocenjenih z opravil/ne opravil, v izračun povprečja ne štejemo):
skupno povprečje (izračun: (povprečje 1. stopnje + povprečje 2. stopnje) : 2) = 8,00–10,00: 10 točk
skupno povprečje = 7–7,99: 5 točk
skupno povprečje = 6–6,99: 0 točk

2. Vrednotenje motivacijskih pisem (do 10 točk):
a. Motivacijsko pismo za študij v tujini:
0 točk: Motivacijsko pismo ni priloženo.
1–3 točke: Razlogi: obisk države, obisk institucije brez navedbe aktivnega udejstvovanja, učenje
jezika.
4–6 točk: Razlogi: poleg zgoraj navedenih še: obiskovanje predavanj, opravljanje izpitov; če gre za
izmenjavo, ki bo vključevala delo na diplomski/magistrski/doktorski nalogi, je navedeno, da gre za
zbiranje gradiva za dipl./mag./dr. nalogo z navedbo predvidenega naslova naloge.
7–10 točk: Razlogi: poleg zgoraj navedenih še: navedeni so predvideni predmeti v študijskem
programu, ki bi jih študentka oz. študent lahko opravil v tujini, s številom kreditnih točk (v pomoč so
predstavitveni zborniki študijskih programov na spletni strani našega oddelka ter seznami predmetov
in njihovih opisov na spletni strani tuje univerze, kamor želite – če teh opisov predmetov na spletu ne
najdete, pišite oddelčnemu koordinatorju v tujini in ga prosite zanje). Študentka ali študent je že
predvidel, katere predmete na FF UL bi mu po njegovem mnenju lahko priznali, saj bo opravil
navedene izpite v tujini. Število KT, ki jih bo zbrala/zbral v tujini, je vsaj 20 za 1 semester (oz. 15 za
3-mesečno izmenjavo v okviru magistrskega/dr. študija). Zakaj so ravno ti študijski predmeti za vas
tako pomembni, da ste se zaradi njih odločili za izmenjavo – kako vam bodo koristili v nadaljevanju?
Ob prijavi na razpis se še ne obremenjujte s preverjanjem, ali vaši profesorji v Ljubljani soglašajo z
vašimi predlogi glede tega, katere predmete v Ljubljani bodo nadomestili predmeti, opravljeni v tujini.
Domislite pa svoje predloge, ki naj temeljijo na sorodnosti vsebin predmetov v tujini in v Ljubljani;
izjema so zunanji izbirni predmeti – te, po možnosti, izkoristite za to, da boste deležni vsebin, ki jih v
Ljubljani ne bi mogli usvojiti v okviru organiziranega študija (ustreznost svojih razmislekov lahko v
času govorilnih ur pred prijavo na razpis preverite pri oddelčnem koordinatorju, če mu predložite opise
predmetov iz tujine).
Če izmenjava delno ali izključno vključuje individualno raziskovalno delo, so navedeni arhivi
(ustanove), v katerih bo delo potekalo. Zakaj so ravno ti arhivi za vas tako pomembni, da ste se zaradi
njih odločili za izmenjavo – kako vam bodo koristili v nadaljevanju?

b. Motivacijsko pismo za prakso v tujini:
0 točk: Motivacijsko pismo ni priloženo.
1–3 točke: Razlogi: obisk države, učenje jezika.
4–6 točk: Razlogi: poleg zgoraj navedenih še: opravljanje prakse brez opisa dela.
7–10 točk: Razlogi: opis oz. načrt predvidenega dela na praksi, predvidena institucija – zakaj ravno ta
ustanova (npr. ravno ta arhiv, muzej, šola, raziskovalni inštitut idr.)? Študent je že vzpostavil prvi stik
s predvideno ustanovo gostiteljico, tako da so mu okvirno potrdili, da bo praksa na tej ustanovi
mogoča. Navedene so predvidene dolgoročne pridobitve študenta zaradi te prakse.
3. Kandidatka oz. kandidat skupno lahko zbere do 20 točk. Oddelek za zgodovino bo potrdil
izmenjave študentk in študentov, ki so zbrali vsaj 14 točk (izjema so samo študentke in študentje
1. letnika 1. stopnje, ki se morajo prijaviti na razpis, še preden so bili zanje razpisani prvi izpitni
roki – zanje zadošča 8 do 10 točk za motivacijsko pismo).

4. V primeru, da se na študijsko izmenjavo na posamezno fakulteto prijavi več kandidatov od
števila mest, ki so na voljo, imajo prednost,
- študentke in študentje, ki so zbrali višje število točk,
- študentke in študentje, ki gredo na izmenjavo z namenom arhivskega dela v arhivu ali arhivih, ki
delujejo v mestu želene fakultete; študentkin/študentov indeks ali druga potrdila ali mentorica/mentor
na našem oddelku potrjuje, da ima kandidatka/kandidat ustrezna paleografsko-jezikovna znanja za
predvideno arhivsko delo. Če ta kriterij za izbor ne zadošča, šteje še številsko povprečje (na 1
decimalno mesto) študijskih povprečij vseh dosedanjih stopenj študija. Tudi v tem primeru predmetov,
ocenjenih z opravil/ne opravil, v izračun povprečja ne štejemo,
- študentke in študentje višjih letnikov,
- študentke in študentje, ki še niso bili na izmenjavi v tujini.
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