Sestavil: Boštjan Murovec (bostjan.murovec@fe.uni-lj.si), zadnja sprememba: 20. 12. 2014

Vprašanje: Kdaj naj pridem k Erasmus koordinatorju (Boštjan Murovec) zaradi njegovega podpisa na
vlogi, spremembi učnega načrta ali kateremkoli drugem dokumentu?
Odgovor: Vse (in to resnično VSE) dokumente, ki jih mora podpisati Erasmus koordinator, pustite v
študentski pisarni pri referentki mednarodnih izmenjav (ga. Katarina Erjavec, katarina.erjavec@fe.unilj.si), ki bo koordinatorja obvestila o tem (ne obveščajte ga vi). Koordinator dokumente podpisuje, ko se
preveri njihova administrativna korektnost (vaš status, kode predmetov, kreditne točke), česar ne
moremo narediti brez arhiva v študentski pisarni.

Vprašanje: Zakaj nekje piše, da moram v tujini izbrati predmete v obsegu 30 kreditnih točk (ECTS),
drugje pa, da zadostuje 20 ECTS?
Odgovor: 20 kreditnih točk je teoretični minimum, da izpolnjujete pogoje za Erasmus financiranje,
medtem ko 30 kreditnih točk predstavlja obseg semestrske obremenitve. Ker med Erasmus izmenjavo
zamenjate predmete CELOTNEGA domačega semestra s tujimi predmeti, morate izbrati tuje predmete v
količini domače obremenitve, ki je 30 ECTS.
Izhodiščno načelo Erasmus izmenjave je, da vam po uspešnem zaključku izmenjave ne ostanejo stare
obveznosti, zato izmenjave v manjšem obsegu prakticiramo zgolj izjemoma ob utemeljenem razlogu za
odstopanje.
Glejte tudi odgovora na naslednja tri vprašanja !!!

Vprašanje: Glede na ponudbo tujih predmetov nikakor ne morem izbrati ustreznega nabora
predmetov v zahtevanem obsegu 30 kreditnih točk (ECTS). Ali se lahko izmenjave udeležim z manjšim
naborom kreditnih točk tujih predmetov?
Odgovor: Absolutni minimum pridobitve Erasmus financiranja je 20 kreditnih točk v tujini. Pri
sestavljanju programa izmenjave ne pozabite, da se mora vsebina tujih predmetov ujemati samo 50 % z
našimi vsebinami, ostali delež strokovne snovi pa si lahko izberete poljubno. V zadnjem letniku študija je
izbira še bolj liberalna. To vam v večini primerov zagotavlja dovolj fleksibilnosti za izdelavo korektnega
programa izmenjave.
Če je velikost neujemanja obremenitve ena ali nekaj kreditnih točk, lahko ob privolitvi mentorja in
Erasmus koordinatorja oddate vlogo, o kateri dokončno odloči Komisija za dodiplomski študij. Večje kot
je neujemanje, večja je možnost, da bo vaša vloga zavrnjena, pri čemer popravljene/dopolnjene vloge ne
boste mogli naknadno oddati in vaša izmenjava bo propadla.

Pri večjem neujemanju je bolje, da že v osnovi zaprosite za priznavanje samo podmnožice domačih
predmetov in ne celega semestra. Taki vlogi morate dodati izčrpno utemeljitev, zakaj niste mogli
sestaviti uravnoteženega programa izmenjave, in plan, kako boste po prihodu nazaj izpolnili manjkajoče
obveznosti. Kot je predhodno rečeno, pristane fakulteta na take vloge zgolj izjemoma in jih navadno
odobri samo študentom z izrazito nadpovprečnim učnim uspehom, kot zagotovilom, da ima študent
dovolj študijskih kapacitet za opravljanje tekočih in starih študijskih obveznosti.
Imejte v mislih, da lahko pri izpolnjevanju starih obveznost v naslednjem študijskem letu naletite na
razne težave. Na primer, predmet ima obvezne laboratorijske vaje, katerih urnik se prekriva z urami
predmetov naslednjega leta. Zavedati se morate, da vam v takem primeru fakulteta ni dolžna omogočiti
izvajanja laboratorijskih vaj neprekrivajoče s tekočimi predmeti.

Vprašanje: Kaj se zgodi, če v tujini ne izpolnim vseh obveznosti?
Odgovor: V tem primeru bo Mentor s soglasjem Erasmus koordinatorja oziroma Komisije za dodiplomski
študij določil, kateri domači predmeti se vam priznajo in kateri ne glede na obseg uspešno opravljeni
obveznosti v tujini. Nepriznane predmete boste morali opraviti z izpiti na enak način, kot da se
izmenjave ne bi udeležili.

Vprašanje: Kaj se zgodi, če v tujini izpolnim za manj kot 20 kreditnih točk (ECTS) obveznosti?
Odgovor: V tem primeru morate v celoti vrniti vsa sredstva, ki ste jih prejeli za Erasmus izmenjavo, poleg
tega boste glede na obseg doseženih kreditnih točk imeli priznanih ustrezno manj domačih predmetov,
ki jih boste morali opraviti z regularnimi izpiti.

Vprašanje: Ali se mednarodne izmenjave lahko udeležim med absolventskim stažem?
Odgovor: Da! Vendar se v tem primeru lahko prijavite izključno na študijsko prakso ali (delno) izdelavo
diplome v tujini.

Vprašanje: Ali se mednarodne izmenjave lahko udeležim, če pavziram in nimam statusa študenta?
Odgovor: Ne! Erasmus pravila zahtevajo, da morate imeti status študenta v obdobju trajanja izmenjave.

Vprašanje: Ali se mednarodne izmenjave lahko udeležim med ponavljanjem letnika (imam status)?
Odgovor: Ne! Interes fakultete je, da na izmenjave pošilja dobre študente, ki ne ponavljajo letnika. Poleg
tega izmenjava ne sme biti bližnjica za izogibanje domačim predmetom, za katere ste ugotovili, da so
»pretežki«.

Vprašanje: Ali se mednarodne izmenjave v okviru naše fakultete lahko udeležim med pavziranjem, če
imam status študenta na drugi fakulteti?
Odgovor: Ne! V tem primeru oddajte vlogo za izmenjavo na fakulteti, kjer imate status.

Vprašanje: Ali se mednarodne izmenjave lahko udeležim če med oddajanjem vloge za izmenjavo
ponavljam ali pavziram letnik, medtem ko bom/bi v času izmenjave bil prvič redno vpisan v naslednji
letnik?
Odgovor: Da!

Vprašanje: Ali se mednarodne izmenjave lahko udeležim dvakrat ali večkrat?
Odgovor: To je vsako leto pogojeno z razpisno dokumentacijo, ki določa, v katerih primerih in pod
kakšnimi pogoji je to mogoče. Preberite si besedilo aktualnega razpisa za izmenjave oziroma prakse.

Vprašanje: Ali se mednarodne izmenjave med absolventom (praksa ali diploma) lahko udeležim, če
sem predhodno že bil na izmenjavi?
Odgovor: Da! Vendar imajo v primeru prezasedenosti mest prednost študenti, ki še niso bili na
izmenjavi.

Vprašanje: Ali se mednarodne izmenjave lahko udeležim po diplomiranju?
Odgovor: Da! Še eno leto po diplomiranju se lahko udeležite Erasmus prakse, vendar se morate na tako
izmenjavo vseeno prijaviti še v času, ko imate status študenta.

Vprašanje: Ali se lahko prijavim na izmenjavo v trajanju dveh semestrov?
Odgovor: Ne! Izhodiščno se lahko prijavite na izmenjavo v obsegu enega semestra in nato v tujini urejate
podaljšanje, pri čemer morate dobiti tripartitno soglasje:
1. strinjanje tuje fakultete, da vam je pripravljena podaljšati bivanje pri njih,
2. strinjanje domače fakultete, poleg tega morate pri nas urediti plan izmenjave na enak način, kot ste to
storili za prvi semester,
3. pri univerzitetni pisarni za mednarodne izmenjave pridobiti strinjanje za podaljšanje financiranja.
Samo drugo točko urejate pri nas. Pri prvi in tretji točki vam na FE ne moremo nuditi nobene pomoči.
Odobritev FE je odvisna od uspeha vaše izmenjave v prvem semestru (redno opravljanje izpitov, mnenje
tuje fakultete o vas).

Vprašanje: Ali se lahko udeležim izmenjave oziroma le-to podaljšam, če se univerzitetna pisarna ne
strinja z njenim financiranjem oziroma s financiranjem podaljšanja.
Odgovor: Da! Če se FE in univerza strinjata s tem, imate uradno vse pravice, ki pripadajo študentom na
Erasmus izmenjavi, le da ne prejmete finančne pomoči za izvedbo izmenjave. Iz take izmenjave še vedno
izhajajo tudi vse dolžnosti, ki jih imate do FE in univerze (zaključno poročilo, …).

Vprašanje: Ali moram pri vlogi za izmenjavo pridobiti mnenje o ustreznosti programa pri Erasmus
koordinatorju (Boštjan Murovec), ker je tudi njegov podpis na vlogi?
Odgovor: Da! Erasmus koordinator po pooblastilu Komisije za dodiplomski študij pregleda program, ki ga
je predhodno potrdil mentor. Če se koordinatorju zdi program sporen, ga odda v presojo komisiji.

Vprašanje: Ali moram pridobiti privoljenje Erasmus koordinatorja (Boštjan Murovec), v primeru da se
število domačih in tujih kreditnih točk ne ujema?
Odgovor: Da! Velja isti odgovor kot na predhodno vprašanje.

Vprašanje: Ali moram mentorja izmenjave obvezno izbrati na katedri, ki izvaja mojo študijsko smer?
Odgovor: Da! Ker menjate predmete, ki so večinoma tesno povezani s celotno študijsko smerjo, morate
za ustrezno strokovno oceno izmenjave pridobiti mnenje visokošolskega učitelja vaše smeri.

Vprašanje: Koliko kreditnih točk šteje diploma v tujini?
Odgovor: 30 kreditnih točk (ECTS), če diplomo tudi zagovarjate v tujini (temo še vedno dvignete doma
pri našem mentorju). Če v tujini opravite samo del nalog in raziskav v okviru diplomske naloge, zagovor
pa opravite doma, se vam glede na s strani mentorja ocenjeno obsežnostjo del v tujini prizna ustrezno
manjše število kreditnih točk.

Vprašanje: Kako naj izdelam diplomo v tujini, saj je predvidena doba izdelave diplome šest mesecev,
Erasmus izmenjava za izdelavo diplome pa lahko traja samo tri mesece?
Odgovor: Ni potrebno, da diplomo v tujini tudi dokončate. Glede na predhodni dogovor z domačim in
tujim mentorjem lahko v tujini opravite samo del nalog, meritev in raziskav (na primer, na opremi, ki je
doma nimamo), ostalo pa naredite doma (analiza rezultatov, samo pisanje diplome, opravljanje meritev
in raziskav na opremi, ki jo imamo doma).
Ravno tako začnete lahko z delom na diplomi doma, delo pa dokončate v tujini in tam diplomo
zagovarjate.
Vsekakor je toplo priporočeno, da se o planu dela predhodno pogovorite z domačim in tujim mentorjem,
sicer se lahko zgodi, da del v tujini ne dokončate v predvidenem obsegu, doma pa nimate več na voljo
ustrezne opreme.

Vprašanje: Ali je nujno pred izdelavo programa diplome pridobiti soglasje tujega mentorja?
Odgovor: Striktno nujno ni, je pa nadvse priporočljivo! V nasprotnem primeru se vam lahko zgodi, da
boste že v tujini, ustreznega dogovora med domačim in tujim mentorjem pa ne boste mogli doseči,
zaradi česar ne boste izpolnili niti minimalne Erasmus obveznosti 20 kreditnih točk, posledično pa boste
morali vrniti celotna sredstva, ki ste jih pridobili za izmenjavo.

Vprašanje: Kako poteka zagovor diplome v tujini?
Odgovor: Zagovor diplome poteka v angleškem jeziku, saj je vsaj en član komisije za zagovor mentor iz
tujine. Tudi celotna diplomska naloga mora biti napisana v tem jeziku.
Drugače je zagovor diplome v tujini formalno enakovreden zagovoru diplome doma. Če se zagovor
fizično izvede v tujini, bo tam prisoten tudi domači mentor, ki tja odpotuje. Če se zagovor fizično izvede
doma, k nam pripotuje tuj mentor kot član komisije. V obeh primerih vam diplomo podeli domača
univerza/fakulteta.

Vprašanje: Program izmenjave imam odobren, vendar sem ugotovil, da moram nekatere predmete
zamenjati (ker se ne izvajajo, ker se izvajajo samo v lokalnem jeziku, ki ga ne znam, itd.). Kaj sedaj?
Odgovor: Izpolnite obrazec za spremembo programa izmenjave, v katerega vpišete predmete, ki se
brišejo iz prvotnega plana, ter določite njihove zamenjave. Ker gre za spremenjen program, mora biti
potrjen na enak način kot originalna vloga. Kontaktirajte ga. Katarino Erjavec (katarina.erjavec@fe.unilj.si) za pomoč pri izvedbi zamenjave.

Vprašanje: Program izmenjave imam odobren, vendar sem ugotovil, da bi nekaj predmetov zamenjal,
ker mi ne ležijo. Kaj sedaj?
Odgovor: Velja odgovor na predhodno vprašanje, poleg tega se mora z zamenjavo strinjati tuja fakulteta,
ki je že razporedila sredstva in resorje za izvajanje predmetov glede na predhodne najave tujih
študentov in njihovih programov. Opozarjamo, da nekatere fakultete ne dovoljuje sprememb prvotno
dogovorjenega programa.

Vprašanje: Ali lahko določeno število kreditnih točk domačih predmetov zamenjam s tečaji tujega
jezika, predavanji nacionalnih in kulturnih posebnosti/zanimivosti tuje dežele ali športnimi
aktivnostmi?
Odgovor: Ne! Kreditne točke domačih strokovnih predmetov lahko zamenjate izključno za kreditne
točke tujih strokovnih predmetov.

Vprašanje: Ali lahko oddam dve vlogi hkrati, ker še ne vem, katera destinacija mi je bolj všeč (kam gre
moj prijatelj, kje se bolje žura)?
Odgovor: Ne! Če oddate dve vlogi, bomo obe na samem začetku zavrgli.

Vprašanje: Kako naj vem, kakšna pravila imajo tuje fakultete, kakšen je režim dela, odprtost
laboratorijev, zahtevan certifikat znanja tujega jezika itd?
Odgovor: Vse te informacije dobite pri Erasmus koordinatorju oziroma koordinatorju mednarodnih
izmenjav na tudi fakulteti. Domača fakulteta teh informacij ne daje. V ta namen so vam dostopne tuje
kontaktne osebe.

Vprašanje: Kakšna je višina Erasmus štipendije, kje si uredim bivanje v tujini, ali je za podaljšanje
prakse na razpolago dovolj sredstev itd.
Odgovor: Vse v zvezi s financiranjem ureja mednarodna pisarna Univerze v Ljubljani (http://www.unilj.si/mednarodno_sodelovanje_in_izmenjave/kontakti/). Glede urejanja bivanja in vse v zvezi s skritimi
stroški in kakršnimikoli drugimi problemi morate urediti sami. Fakulteta za reševanje teh stvari ali
dajanje informacij ni pristojna! Fakulteta skrbi samo za strokovno plat izmenjav.

Vprašanje: Na izmenjavo želim iti v državo, ki ni v Erasmus shemi. Ali je to možno?
Odgovor: Seveda, vendar to ne ureja sistemsko Erasmus koordinator na UL – FE, ampak zadevo urejate
sami tako, da spremljate razpise Centra za mobilnost in evropske programe (CMEPIUS:
http://www.cmepius.si/) ter glede na njihova navodila pripravite vlogo za izmenjavo. Na naši fakulteti
urejate SAMO strokovno plat izmenjave, torej program, ki ga enako kot pri Erasmus izmenjavah potrdita
mentor in Erasmus koordinator oziroma Komisija za dodiplomski študij. Vse ostalo je na vas.

Vprašanje: Zakaj se prijave na izmenjavo vlagajo ravno med zimskimi počitnicami, saj smo sedaj polno
obremenjeni s študijskimi obveznostmi ali smo na smučanju?
Odgovor: Ker smo vezani na datume, ki jih diktirajo financerji izmenjav. Rok oddaje vlog na naši fakulteti
je postavljen glede na rok, ki ga zahteva univerzitetna pisarna, ta pa mora zadostiti roku, ki ga postavi
nacionalna agencija, ki je zopet vezana na roke, ki jih postavi Bruselj, ki financira izmenjave.

Vprašanje: Dobil sem poziv za Erasmus + OLS language assessment. Ali je to nujno opraviti?
Odgovor: Da! OLS language assessment je obvezen za vse Erasmus+ studente, ki gredo na izmenjavo po
01. 01. 2015.
To je novost v programu Erasmus+, kjer gre za spletno jezikovno preverjanje znanja tistega jezika, v
katerem bo večinoma potekalo delo na tuji instituciji. Zaenkrat je zajetih šest jezikov (EN, DE, IT, ES, FR,
DT).
Študenti morajo pred in po izmenjavi opraviti spletni preizkus jezika, da se vidi, koliko so jezikovno
napredoval med izmenjavo. Študenti, ki bodo pri prvem preverjanju izkazovali nižji nivo znanja od ravni,
ki je določena v medinstitucionalnem sporazumu, bodo vabljeni k spletnemu tečaju tujega jezika.
Rezultat preverjanja bo tudi potrebno naložiti ob prošnji za štipendijo (rezultat preverjanja je pogoj za
izdelavo pogodbe za pridobitev sredstev) in ob poročanju ob koncu izmenjave (rezultat drugega testa je
obvezen zaključni dokument).

