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RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA V TUJINI PO PROGRAMU  

ERASMUS+ ZA ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022 

 

Univerza v Mariboru je objavila Razpis za mobilnost študentov z namenom študija v tujini Erasmus+ 

v študijskem letu 2021/2022. Celoten razpis je objavljen na spletni strani: 

https://erasmusplusum.si/studij/prijava/  

V razpisu so  navedeni pogoji za kandidiranje in razložen natančen postopek prijave študenta.  

 

Vsi, ki bi v študijskem letu 2021/2022 želeli na izmenjavo v tujino (študij ali priprava zaključnega 

dela), opravite naslednje korake: 

1. Natančno preberite razpis Univerze v Mariboru in Pravilnik o mednarodni mobilnosti 

študentov na Fakulteti za varnostne vede (https://www.fvv.um.si/wp-

content/uploads/2018/02/PRAVILNIK_O_MEDNARODNI_MOBILNOSTI_STUDENTOV.pdf ). 

2. Preverite kam lahko odidete na izmenjavo na seznamu partnerskih univerz, s katerimi ima 

FVV podpisane Erasmus bilateralne sporazume o izmenjavi študentov (preverite v 

dokumentu ali sporazum pokriva vaš stopnjo študija!)  (https://www.fvv.um.si/vstopna-

stran/mednarodna-mobilnost/partnerske-institucije/ ).  

3. Preko interneta in Erasmus koordinatorjev na tujih fakultetah preverite, kateri programi in 

predmeti, ter v katerem semestru so na voljo Erasmus študentom (po navadi se v angleščini 

izvaja samo omejeno število predmetov; predmeti se praviloma ne izvajajo v obeh semestrih 

in podobno). 

4. Udeležite se Erasmus+ informativnega dneva na FVV, 1. 3. 2021 ob 14.00 uri na MSTeamsih 

(koda: jfzu2xz), kjer vam bomo vse natančno pojasnili. 

5. Po Erasmus+ informativnem dnevu izpolnite dva obrazca: 1. Learning agreement 

(https://erasmusplusum.si/wp-content/uploads/2021/01/%C5%A0tudijski-sporazum-

Learning-Agreement-Student-Mobility-for-Studies-2021-2022-1.docx ) in 2. Priznanje izpitov 

na FVV (https://www.fvv.um.si/wp-content/uploads/2018/02/Obr-MS4-

Priznanje_izpitov_na_FVV.doc ) in kontaktirajte tutorja mednarodne pisarne (Mirče 

Milenkov, mirche.milenkov@student.um.si). S tutorjem se morate nujno uskladiti, da 

preverite ali imate ustrezno izpolnjen LA! Po tem sestanku se finalno dobite na MSTeamsih 
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z Eramsus+ koordinatorjem Aleše Bučarjem Ručmanom (12. 3. 2021 ob 13.30 uri na 

MSTeamsih: koda: jfzu2xz). Takrat boste potrdili finalni nabor predmetov in število kreditnih 

točk, ki vam jih bo Fakulteta za varnostne vede priznala po vrnitvi iz tujine. Po sklepu Senata 

UM morajo študenti za odobritev finančne dotacije v času študija v tujini zbrati: 

— min. 10 ECTS za trimester, 

— min. 20 ECTS za semester in 

— min. 40 ECTS za študijsko leto. 

6. Ko imate urejeno vse na FVV, oddajte elektronsko prijavo v ERASMUS bazi Univerze v 

Mariboru: studentexchange.um.si. Rok za oddajo je 30. marec 2021 (interni fakultetni rok 

do katerega morate imeti urejene vse dokumente na FVV pa je 15. marec 2021).   

Vsi omenjeni dokumenti in povezave so dostopni preko spletnih strani mednarodnega sodelovanja 

FVV (https://www.fvv.um.si/vstopna-stran/mednarodna-mobilnost/dokumenti-in-povezave/ ). 

Če želite v tujini pripravljati zaključno delo (diplomska, magistrska naloga) se morate najprej z 

mentorjem na FVV dogovoriti o okvirni temi, ki bo do vašega odhoda v tujino tudi uradno potrjena 

ter pripraviti načrt dela v slovenščini in ustreznem tujem jeziku (v glavnem v angleškem, v Nemčiji in 

na Hrvaškem tudi v nemškem oziroma hrvaškem jeziku). Načrt dela mora vsebovati: 

 naslov zaključnega dela,  

 ime in priimek (predvidenega) mentorja na FVV in somentorja na tuji instituciji, ki se izbere po 

posvetu in v sodelovanju z mentorjem in Erasmus koordinatorjem na FVV in Erasmus 

koordinatorjem na tuji instituciji,  

 predvideni kronološki potek dela na tuji instituciji in  

 podpis študenta in (predvidenega) mentorja na FVV.  

 

V kolikor sta bila tema in mentor zaključnega dela na FVV že potrjena, se priloži še sklep o odobritvi 

teme. Sklep o odobritvi teme zaključnega dela in mentorja mora študent dostaviti Erasmus 

koordinatorju na FVV najkasneje do odhoda na tujo institucijo, sicer se šteje, da je od mobilnosti z 

namenom pisanja diplomskega dela odstopil.  

V primeru, da se bo za študij na določeni tuji univerzi prijavilo več kandidatov, kot je določeno z 

bilateralnim sporazumom, bodo izbrani študenti, ki bodo zbrali največ točk, ki se izračunajo po 

naslednji enačbi (5. člen Pravilnika o mednarodni mobilnosti študentov na FVV):   

 

ŠT. TOČK = 5 x PO + 8 x IS + 1 x TJ  
 

PO - povprečna ocena opravljenih izpitov 

IS - povprečno število opravljenih izpitov na semester (od prvega vpisa na FVV)  

TJ - povprečna ocena opravljenih izpitov iz tujega jezika v katerem bo potekal študijski proces na tuji 

instituciji 

 

V kolikor študent do izbora ni opravljal izpita iz tujega jezika, se TJ določi na osnovi preizkusa iz tujega 

jezika, ki se opravi pri učiteljih tujega jezika na FVV. V kolikor univerza gostiteljica zahteva potrdilo o 
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znanju tujega jezika, ki ga izda za to pooblaščena institucija (npr. British Council), se za TJ upošteva 

ocena iz takšnega potrdila, ki ne sme biti starejša od treh let.  

 

Študent najkasneje do 30. marca 2021 odda elektronsko prijavo za študij v tujini na spletni strani 

Univerze v Mariboru: https://studentexchange.um.si. Pazite še na interni rok FVV, ki je 15. marec 

2021.   

 

 

  

                                                                                                                           izr. prof. dr. Andrej Sotlar 
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