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RAZPIS - mobilnost študentov z namenom opravljanja študija v 
tujini v študijskem letu 2017/18 po dogovorjenih dvostranskih 

sporazumih  
 
 
Zakaj iti v tujino? 
 

• Izjemna izkušnja. 
• Študentu se na matični inštituciji priznajo obveznosti, ki jih opravi na partnerski 
instituciji v tujini. 

Pričakovani rezultati in učinki mobilnosti: 

• izboljšanje učnih kompetenc 
• boljša zaposljivost in poklicne možnosti 
• okrepljena samoiniciativnost in podjetništvo 
• večja samostojnost in samozavest  
• izboljšano znanje tujih jezikov 
• okrepljena medkulturna zavest 
• aktivnejša udeležba v družbi 

POMEMBNO: 
 
Ni finančnih dotacij. Na nekaterih partnerskih inštitucijah je potrebno tudi plačilo šolnine.  
 
 
Pogoji prijave za tovrstni študij v tujini: 

 
•  študent mora biti do odhoda v tujino vpisan vsaj v 2. letnik dodiplomskega študija  
•  status študenta na GEA College – Fakulteti za podjetništvo 
•  Študent aktivno obvlada angleški jezik ali jezik države gostiteljice 
•  Trajanje posamezne izmenjave je en ali dva semestra (odvisno od pogojev 
postavljenih s strani partnerske inštitucije).  
 

 
Kam lahko študent odide v tujino in kakšni so pogoji postavljeni s strani partnerske 
inštitucije: 

 
PARTNER URL naslov OPOMBE 

CESINE 
University 
College, 
Santander, 
ŠPANIJA 

http://www.cesine.com/gbr/home/spanish-
private-university  

Mobilnost je brezplačna samo za obdobje 
enega semestra, za celo leto se plača šolnina 
v višini 4.050,00 EUR, vendar imate vključeno 
tudi prakso.    
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International 
School of 
Business, 
Dublin, 
IRSKA 

www.isb.ie  Mobilnost se plača 1.075,00 EUR za vsak 
semester  

University 
College 
˝CEPS - 
Center for 
business 
studies˝ 
Kiseljak, BIH 

www.ceps.edu.ba; http://en.ceps.edu.ba  Ste oproščeni plačila šolnine v tujini. 
Predavanja lahko poslušate v celoti v 
bosanščini; v angleščini vam lahko ponudijo le 
konzultacije.   

European 
College of 
Kosovo; 
Pristina, 
KOSOVO 

www.eck-edu.org  Ste oproščeni plačila šolnine v tujini. 

 

Vsebina in priprava vloge: 

Za prijavo na razpis mora prijavitelj predložiti popolno vlogo, ki vsebuje naslednje 
izpolnjene in podpisane dokumente: 

 
• Motivacijsko pismo na eni ali dveh straneh v angleškem jeziku. V tem dopisu se 

predstavite, zapišete zakaj se na razpis prijavljate, kam želite oditi (na katero 
partnersko inštitucijo) in za koliko časa bi želeli oditi v tujino (zimski ali letni 
semester, celo študijsko leto). 

 
• Življenjepis v slovenskem in angleškem jeziku. 

 
•  Izpis ocen vseh vaših opravljenih izpitov. Potrdilo o opravljenih izpitih in ocenah 

pridobite v referatu.  
  

•  Fotografijo, velikosti za osebni dokument ali tisk skenirane fotografije.  
 
 
 
Kriteriji za izbiro študentov: 

 
 
Kriterij Vrednost kriterija 
1.  Motiviranost študenta za študij v tujini  40 % 
2.  Znanje tujega jezika 30% 
3.  Učni uspeh  30 % 
4.  OBVEZNA je zadostitev formalnih pogojev  
Skupaj  100 % 
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Izbor kandidatov bo opravila Komisija za študentske in študijske zadeve. Komisija bo 
kandidate razvrstila v vrstni red glede na dobljene točke po kriterijih za izbiro kandidatov.   

 
 
Oddaja vlog in ostalo: 
 

1. Popolno vlogo naslovite na GEA College – FP, Mednarodna pisarna, Komisija za 
študentske in študijske zadeve in jo oddajte v tajništvu GEA College ali pošljite po 
pošti na GEA College - FP, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana. Nepopolnih vlog 
komisija ne bo upoštevala.  
 

2. ROK ZA ODDAJO VLOG je ponedeljek, 10.4.2017. Predstavitev možnosti 
mobilnosti bo potekala V PONEDELJEK, 27.3.2017 OB 13.30 URI V PREDAVALNICI 
ŠT.4. VLJUDNO VABLJENI! 
 

3. Izbrani kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje teden dni po zasedanju 
Komisije za študentske in študijske zadeve. Datum zasedanja komisije še ni znan.  

 
4. Postopek priznavanja izpitov, ki jih bo študent opravil v tujini bo usklajen s 

sistemom kreditnih točk/ECTS (European Transfer Credit System – za en semester 
naj bi študent pridobil 30 ECTS-ov) in s predlogom "Komisije za študentske in 
študijske zadeve". Priznavanje izpitov bo temeljilo predvsem na usklajenosti vsebin, 
obsegom predmeta, številom ur in številom kreditnih točk. Opomba: študent pred 
odhodom v tujino podpiše tudi dokument imenovan Learning agreement, v katerem 
je jasno zapisano katere predmete bo v tujini poslušal in opravljal. Dokončno se 
izbor predmetov potrdi s podpisanim obrazcem Individualni študijski program za 
študij na tuji visokošolski ustanovi. 
 

5. Zdravstvena zavarovanja: Izbrani kandidati, ki odidejo v tujino, si zdravstveno 
zavarovanje uredijo sami. 
 

 
 

Priporočamo: 

– ogled posameznih internetnih strani tujih institucij; 
– dober razmislek o finančnih možnostih študija v tujini. 

 
 

Za dodatne informacije se lahko obrnete na: 

 
 
 
Mednarodna pisarna GEA College 
Urška Pahor Ulčar 
urska.pahor-ulcar@gea-college.si  ali 01/5881-327   

 
 


