
 

1. Kaj je »Buddy System«? 
»Buddy System« omogoča povezovanje tujih in slovenskih študentov na neobvezujoči in neformalni ravni. Študenti FDV 
nudijo pomoč tujim študentom z namenom olajšanja težav, s katerimi se tuji študentje soočajo predvsem na začetku 
izmenjave oziroma študija, mreženja in druženja ter čim boljšega vključevanja tujih študentov v študij in življenje v Sloveniji. 
»Buddy-ji« pa dobijo priložnost za druženje in navezovanje prijateljstev s tujimi študenti ter komunikacije v tujem jeziku. 
Vključitev v »Buddy System« priporočamo zlasti študentom, ki že imajo izkušnjo s študijem v tujini, in tistim, ki nameravajo 
opravljati izmenjavo oz. študirati v tujini v prihodnje. 
 

2. Komu je namenjen in kdo vse je lahko »buddy«? 
»Buddy System« je namenjen izmenjalnim in rednim tujim študentom FDV. »Buddy« je lahko vsak študent FDV.  
 

3. Kje se lahko prijavite? 
Tuji študenti so avtomatično vključeni v sistem, študenti FDV pa se morajo prek prijavnega obrazca registrirati v mednarodni 
pisarni FDV. 
 

4. Kaj je naloga »buddy-jev«? 
Naloga »buddy-jev« je pomoč pri vključevanju tujih študentov v študij na FDV in življenje v Ljubljani. Njihova pomoč je 
potrebna predvsem na začetku študijskega leta oz. semestra, zaželena pa vse leto – glede na potrebe oz. želje tujih 
študentov in »buddy-jev«. Med drugim vključuje: pomoč in nasvete pri logističnih oz. administrativnih zadevah, kot so 
urejanje dovoljenja za bivanje, bonov, Urbane in drugih administrativnih zadev, pomoč pri orientaciji na fakulteti, nasveti 
pri izbiri predmetov in drugih študijskih zadevah, morebitna pomoč pri iskanju nastanitve, prostočasne aktivnosti, 
spoznavanje mesta in države, organiziranje neformalnih dogodkov, druženje idr. 
 

5. Ali mora biti »buddy« aktiven celotno študijsko leto? 
Ne, kot »buddy« se lahko prijavite za prvi ali drugi semester ali pa za celotno študijsko leto. 
 

6. Za koliko in katere tuje študente skrbi »buddy«? 
Razdelitev se opravi vsako leto oziroma semester posebej in je odvisna od števila vpisanih tujih študentov, tako da vsak 
študent prevzame manjšo skupino tujih študentov. Razdelitev se opravi na začetnem sestanku, še pred prihodom tujih 
študentov v Slovenijo, da so ti pravočasno obveščeni o vključitvi v »Buddy System« in prejmejo kontakt svojega »buddy-
ja«.  
 

7. Ali poleg »buddy-jev« še kdo pomaga izmenjevalnim študentom na neformalni ravni?  
Podporo tujim študentom nudijo tudi štirje tutorji za tuje študente, ki pa imajo nekoliko več nalog pri integraciji tujih 
študentov in v mednarodni pisarni.  
 

8. Kdo koordinira »Buddy System« in na koga se lahko obrnete s vprašanji? 
Danila Rijavec iz Službe za pedagoško mednarodno sodelovanje in mobilnost, na katero se lahko obrnete po pomoč osebno, 
po telefonu (01/5805-279) ali elektronski pošti na naslov: int.office@fdv.uni-lj.si.  
 

9. Kje se lahko prijavim in kdaj je rok za prijave? 
Razpis za prijave je objavljen na spletni strani FDV pod razdelkom Študij v tujini, rok za prijave je 30. avgust za prvi semester 
in 15. januar za drugi semester študijskega leta.  
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