Ljubljana, 3.12.2018

ŠTUDIJSKE IZMENJAVE ZA LETO 2019/2020
Na podlagi razpisa Univerze v Ljubljani (http://www.uni-lj.si: mednarodno sodelovanje) Fakulteta za arhitekturo objavlja razpis za zbiranje prijav za 'ERASMUS' študijske
izmenjave za leto 2019/2020. Na razpis se lahko prijavi vsak študent Fakultete za arhitekturo, ki izpolnjujejo pogoje iz razpisa Univerze v Ljubljani (gl. prilogo) in je v študijskem
letu 2017/2018 vpisan najmanj v 2. letnik univerzitetnega študija (ta omejitev ne velja za študente drugostopenjskega študija urbanizem in doktorskega študija). Seznam
možnosti je sestavni del razpisa fakultete. V tem seznamu so zapisani tudi dodatni pogoji, ki veljajo za posamezne institucije gostiteljice. V primeru uradnih potrditev dodatnih
ali spremenjenih možnosti v času razpisa bodo le-te objavljene kot dopolnitev razpisa, in sicer v obliki dopolnjenega seznama možnosti. Več informacij o posameznih študijskih
programih lahko najdete na spletnih straneh tujih univerz in fakultet. Prijavna dokumentacija v elektronski obliki je na voljo na spletni strani FA (http://www.fa.uni-lj.si/
MEDNARODNO > ERASMUS).
Ob prijavi za študij v tujini je potrebno priložiti oz izpolniti (vse! spodaj navedene sestavine):
1. prijavni obrazec – prijavni obrazec v celoti izpolnite v ŠiS-u, natisnite, podpišite ter v papirni obliki priložite k prijavi (!!!) – prijave samo v papirni obliki ali samo v
e-obliki štejejo kot nepopolne! V prijavnem obrazcu izberite tudi prednostni seznam institucij - dopušča rangiranje do 10 institucij (če jih je več, glej točko 4). Pri
univerzah, v okviru katerih imamo podpisane pogodbe z različnimi fakultetami (npr. Praga), v polju oddelek/fakulteta nujno navedite vašo željo, sicer se bo štelo, da vam je
vseeno.
2. motivacijsko pismo, življenjepis (CV) in izjava o uporabi osebnih podatkov - 1 stran za motivacijsko pismo: utemeljitev prošnje z orisom študijskega programa v tujini, 1
stran CV, 1 stran izjave – naložite kot eno datoteko v ŠiS pod rubriko: motivacijsko pismo (pdf)
3. jezikovna in druga dokazila - naložite kot eno datoteko v ŠiS pod rubriko: dokazila o znanju jezikov (pdf)
4. seznam želja – če vam v ŠiS-u pri rangiranju zmanjka polj, lahko označite prednostni vrstni red svojih želja na seznamu od 10 dalje in ga v natisnjeni obliki oddate poleg
ostale dokumentacije. Vključite lahko vse univerze gostiteljice iz razpisa (gl. primer v prilogi). Število mest je dokončno in se ga ne da deliti. Obvezno zapišite predvideno
trajanje izmenjave.
5. portfelj oz. osebna mapa (v natisnjeni in vezani obliki, ležeči A3, obseg vsebine največ 15 strani, na naslovnici morajo biti kandidatovi osebni podatki, vpisna številka,
reference (projekti, dela, razstave in objave) in vsebina portfolija; Prednost pri vsebini portfolija naj imajo izdelki predmetov Projektiranje, izdelki z (mednarodnih) delavnic (oz.
delavnic pri gostujočih profesorjih) in druga dela, članki oz. dogodki, kjer je kandidat nastopal kot avtor ali soavtor (ne sodelavec!). Prijava, ki ne bo vsebovala portfolija ali le-ta
ne bo v predpisani obliki, bo štela za nepopolno.
Prijave v natisnjeni obliki sprejema koordinator Matevž Juvančič do vključno četrtka,10. 1. 2019 v poštni predal v vratarnici ali v kabinet 42. Informativni sestanek za vse
zainteresirane bo v torek, 11. 12. ob 12.00 v Vurnikovi predavalnici – v okviru otvoritve Erasmus razstave FA. Dodatne informacije (po sestanku!) so na voljo po elektronski
pošti (matevz.juvancic@fa.uni-lj.si) ali osebno (ob torkih od 13.00 do 14.00 v kabinetu 42). Nepopolne ali prepozne prijave ne bodo upoštevane!
Prednost ob izboru imajo študentje z višjo skupno oceno, ki jo sestavljajo: povprečna ocena (25%), delež opravljenih izpitov v prejšnjih letnikih (25%) (npr. v
primeru letošnjega vpisa v 4. letnik se upošteva povprečna ocena vseh doslej opravljenih obveznosti in delež obveznosti, opravljenih za 1., 2. in 3. letnik) in ocena osebnega
portfelja (50%) – z 1 do 10 ga točkuje Komisija za študijske izmenjave na FA. V primeru enake skupne ocene odloča ocena portfelja (v tem primeru o prednosti odloči
komisija). Ocena portfelja, ki je manjša od 5 pomeni neposredno zavrnitev vloge kandidata, saj komisija meni, da kandidat ne izkazuje minimalne študijske kakovosti, ki je še
potrebna, za delovanje in študij v mednarodnih okoljih. V posebej označenih primerih imajo možnost kandidiranja le študentje določenih letnikov ali pa imajo prednost
določeni programi oz. študentje 3. stopnje; v nekaterih primerih je določen minimum opravljenih obveznosti, dodatna dokazila o znanju tujega jezika, ipd (gl.
oznake v seznamu možnosti). Povprečno oceno in delež opravljenih obveznosti bo v postopku izbora pridobil koordinator (zato ju ne prilagajte).
Posebnost so destinacije, ki smo jih vzpostavili s pomočjo zainteresiranih kandidatov (npr. kandidati sami vzpostavijo stik in se načelno dogovorijo za izmenjavo). V tem
primeru ima kandidat prednost ob izboru, če: -se bilateralna pogodba z institucijo sklene za vsaj enega kandidata za vsaj dve leti ali -za vsaj dva kandidata za vsaj eno leto. V
vseh ostalih primerih je omenjeni kandidat pri izboru izenačen z ostalimi.
Po določitvi prednostne liste kandidatov bo preverjen vrstni red želja, ki ga v prijavi določi vsak kandidat. Pri tem bodo preverjeni tudi pogoji glede na željene
destinacije. V kolikor kandidat v prijavi ne rangira vseh možnosti glede na svoje želje (in pogoje univerz), se šteje, da se odpoveduje kandidaturi za izmenjavo na
univerzah-gostiteljicah, ki jih v seznamu želja ni posebej navedel. Vsak kandidat nastopa posamič, kombinacij z drugimi kandidati, zaradi narave izbora ni moč
predvideti ali upoštevati!
V primeru, da kandidat pred odhodom ne izpolnjuje pogojev za vpis ali se izmenjavi po izboru kandidatov odpove, se prednostni vrstni red razpisnih rezultatov ne spremeni,
takšno mesto izmenjave ostane prazno. Rezultati razpisa bodo objavljeni 31.1.2019 (ob izteku roka za posredovanje podatkov Univerzi v Ljubljani) na spletni strani
ERASMUS FA, kandidate pa bomo s sklepom o izboru obvestili po e-pošti.
Podrobni izbor predmetnika bo potekal potem, ko bo izbor študentov potrdila še Univerza v Ljubljani (počakajte na e-pošto z njihove strani!); in sicer po načelu
kreditnega sistema. Dokumenti za preverjanje individualnih študijskih programov in za prikaz načina priznavanja opravljenih izpitov so objavljeni na spletni strani Erasmus FA.
Na FA veljajo Obvezna navodila izvajanja postopka priznavanja opravljenih obveznosti v programu Erasmus. Glej spletne strani Erasmus (desni stolpec). Erasmus
študent ni samodejno upravičen do Erasmus štipendije. Postopek za njeno pridobitev vodi Služba za mednarodno sodelovanje Univerze v Ljubljani, ki bo o nadaljnjih
postopkih obvestila vse Erasmus študente za študijsko leto 2019/2020.

Priloge (samo v elektronski objavi razpisa!):
1
prijavni obrazec (iz razpisa Univerze in FA) – v ŠiS
2
besedilo razpisa UL z dopolnitvami FA
3
seznam možnosti (sestavni del razpisa FA)
4
seznam želja - obrazec (sestavni del razpisa FA)
5
seznam želja – primer (sestavni del razpisa FA)
6
izjava o uporabi osebnih podatkov (sestavni del razpisa FA)
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