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ŠTUDIJSKA 
IZMENJAVA 
V TUJINI
Razširi obzorja,  
poglobi svoje znanje,  
spoznaj svet!

Študenti in 
študentke FDV 
o izmenjavi v 

tujini:

»To, da sem 
se odločila za 

izmenjavo, je bila 
ena najboljših 

odločitev v 
mojem življenju.«

»Poleg študija na 
priznani univerzi 
pridobiš veliko 
izkušenj, ki ti 
bodo koristile 
celo življenje.«

»Izmenjava je bila 
odlična izkušnja. 
Naučila sem se 

ogromno novega 
in postala bolj 
samostojna.«

»O izmenjavi 
imam povedati 

same dobre 
stvari.«

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za družbene vede



Koristne informacije o študijski izmenjavi v tujini

Ali ste vedeli? 
• Izmenjavo v tujini vam priznamo kot del vaših rednih študijskih 

obveznosti na vseh ravneh študija.
• Na tujih univerzah lahko tudi raziskujete in pripravljate diplomsko, 

magistrsko ali doktorsko nalogo.
• Izbirate lahko izmed več kot 200 partnerskih univerz v več kot štiridesetih 

državah v Evropi, pa tudi v ZDA, Kanadi, Avstraliji, Rusiji, Kitajski, Indiji in 
drugod.

• FDV je vključen v različne programe, ki omogočajo financiranje študijske 
izmenjave, kot so Erasmus+, Erasmus+ kreditna mobilnost in CEEPUS.

• V tujini lahko opravljate tudi praktično usposabljanje, ki ga finančno 
podpira program Erasmus+.

• Praktično usposabljanje v okviru programa Erasmus+ lahko opravljate še eno 
leto po zaključku študija.

• Študentje iz socialno šibkejšega okolja in študentje s posebnimi potrebami 
so v okviru sheme Erasmus+ upravičeni do dodatne finančne podpore pri 
študiju ali praksi.

Zakaj na študijsko izmenjavo v tujini?
• Je neprecenljiva življenjska izkušnja, ki lahko spremeni življenje in pogled 

na svet ter razširi obzorja.
• Poglablja znanje in omogoča pridobitev specifičnega strokovnega znanja, ki 

vam ga vaša domača institucija ne ponuja.
• Izboljša vaše komunikacijske spretnosti in znanje tujih jezikov.
• Pripomore k spoznavanju drugih držav, kultur in kulturnih razlik ter 

sklepanju novih prijateljstev.
• Pozitivno vpliva na osebnostne kompetence ter razvoj posameznika, in 

sicer na povečanje samozavesti, samostojnosti, neodvisnosti in socialnih 
kompetenc, odprtosti ter tolerance.

• Z mednarodnimi izkušnjami lahko povečate svojo konkurenčnost na trgu 
dela in možnosti zaposlitve, saj delodajalci cenijo mehke kompetence, 
ki jih pridobite na izmenjavi, kot so: sposobnost prilagajanja spremembam, 
sposobnost sodelovanja, analiziranja in reševanja težav ter odločanja, 
radovednost in odprtost do novih izzivov.



Načrtovanje študijske izmenjave

• Pred izbiro ČASA IZMENJAVE premislite, kdaj v študijskem letu je najboljši čas 
za izmenjavo, pri čemer upoštevajte svoje obveznosti na FDV.

• Pri izbiri TUJE UNIVERZE za študijsko izmenjavo upoštevajte, da se naše 
univerze partnerice med seboj razlikujejo glede na študijska področja. 
Zato dobro proučite univerzo, na kateri bi želeli študirati, njihov program in 
nabor predmetov, ki jih ponujajo v tujem jeziku, ki ga obvladate. Če greste 
na izmenjavo z namenom raziskovanja za zaključno delo, preverite, ali tuja 
univerza ponuja takšno možnost študija.

• Pri IZBIRI PREDMETOV na tuji univerzi upoštevajte predmetnik svojega 
študijskega programa na FDV v študijskem letu oz. semestru, v katerem 
načrtujete študijsko izmenjavo. Predmeti, ki jih boste opravljali v tujini, morajo 
biti vsebinsko skladni s predmeti na FDV, ki naj se vam priznajo.

• Ko izberete tujo institucijo, podrobno preverite PREDNOSTI in OMEJITVE 
študija na izbrani univerzi ter življenja v izbrani državi/mestu. Podrobno 
preverite logistične informacije, kot so prevoz do tuje institucije, možnosti 
namestitve, zavarovanje, cenovno dostopnost in drugo.

• Pri izbiri TUJE ORGANIZACIJE za praktično usposabljanje upoštevajte, da 
veljajo nekatere omejitve pri izbiri vrste organizacije (objavljene v razpisu) ter 
da mora delo, ki ga boste opravljali v tuji organizaciji, pokrivati vaše študijsko 
področje.

• PRIJAVE na izmenjavo so mogoče le enkrat letno, in sicer konec koledarskega 
leta za naslednje študijsko leto (razen pri shemi CEEPUS, kjer je razpis objavljen 
pozneje). Razpis objavi Služba za mednarodno sodelovanje in mobilnost na 
svojih spletnih straneh. 

• FINANCIRANJE je pri večini študijskih izmenjav urejeno prek programov 
financiranja, kot so Erasmus+ in AdFutura. 

• NAMESTITEV je na tujih institucijah različno urejena. Večina tujih univerz 
pomaga tujim študentom pri iskanju namestitve in nudi možnosti bivanja v 
študentskih domovih.

• Po POMOČ in NASVET glede izmenjave se lahko obrnete na mednarodno 
pisarno FDV. Glede študijskih obveznosti in izbora predmetov pa so vam na 
voljo predstavniki vaše katedre za mednarodno sodelovanje.

Da bi vaša študijska izmenjava kar najbolje potekala, svetujemo, da se načrtovanja vašega študija oz. praktičnega usposabljanja v tujini lotite vsaj leto vnaprej.  
V pomoč so vam lahko naslednji nasveti:



 Služba za mednarodno sodelovanje in mobilnost
Pišite nam: int.office@fdv.uni-lj.si
Pokličite nas: 386 1 580 5 279

Več informacij na spletni strani 
www.fdv.uni-lj.si/studij/studij-v-tujini
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