
                                   
 
 

       
 
 

DODATNI RAZPIS ZA ERASMUS ŠTUDIJSKE IZMENJAVE ZA LETO 
2013/14 ZA ŠTUDENTE PRAVNE FAKULTETE V LJUBLJANI 

 
 
ERASMUS je sektorski program v okviru evropskega programa Vseživljenjsko učenje (ang.: 
LLP - Lifelong Learning Programme), ki spodbuja in finančno podpira evropsko sodelovanje 
na področju vseh oblik formalnega izobraževanja. 
 
Sodelujoče države v programu ERASMUS so članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, 
Norveška, Hrvaška, Švica in Turčija. 
 
Na osnovi institucionalne pogodbe Univerze v Ljubljani (UL) in bilateralnih sporazumov med 
dvema partnerskima fakultetama je mogoča izmenjava študentov za obdobje ne manj kot tri 
mesece in ne več kot eno leto. Število izmenjav in trajanje posamezne izmenjave je določeno 
v vsakem od bilateralnih sporazumov. 
 
Pravna fakulteta v Ljubljani (PF) bo imela za študijsko leto 2013/14 sklenjene ERASMUS 
sporazume za študijske izmenjave na področju prava s 85 partnerskimi fakultetami, na 
katerih je za študente PF na voljo (skupno) 181 mest. 
 
Ker je na že zaključenem razpisu za ERASMUS izmenjave v študijskem letu 2013/14, ki je bil 
objavljen 3. 1. 2013, ostalo prostih še zelo veliko prostih mest, smo se odločili za objavo 
dodatnega razpisa oz. 2. rok razpisa. 
 
Seznam prostih mest (na voljo jih je še 119) za ERASMUS študijske izmenjave študentov PF 
v študijskem letu 2013/2014 je na voljo v priloženem pdf dokumentu.  
 

 
POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA RAZPISU 
Študent PF UL lahko sodeluje v programu in pridobi status »ERASMUS študenta«, če:  

- je v času prijave (t.j. v študijskem letu 20012/13) vpisan v vsaj 3. letnik 
dodiplomskega oz. prvostopenjskega študija (za študente prvega in drugega letnika 
prvostopenjskega študija kandidatura na razpisu ni mogoča - razpisni pogoj PF UL); 

- bo imel v celotnem času izmenjave v tujini aktiven status študenta na PF UL; 



- še nikoli ni bil ERASMUS študent na študiju (možnost sodelovanja enkrat na 
izmenjavi za študij in enkrat za praktično usposabljanje). 

 
 
INFORMACIJE O RAZPISU 
Dodatne informacije o razpisu lahko zainteresirani dobijo: 

- osebno v Pisarni za mednarodno sodelovanje na PF (uradne ure: vsak delovni dan od 
10. do 12. ure); 

- na e-naslovu: erasmus@pf.uni-lj.si;  
- na telefonski številki: 01/420 32 23 (Darja Rabzelj). 

 
 
ODDAJA VLOG IN ROK PRIJAVE 

- četrtek, 28. februar 2013 !!! 
 
Pravočasne vloge so tiste, ki bodo do 12. ure tega dne v Pisarni za mednarodno sodelovanje 
– pritličje PF, desno do konca). 
 
Prijave naj bodo oddane v prozorni mapi s stranskimi luknjami za vlaganje v fascikel, pri 
čemer naj bo na vrhu izpolnjen prijavni obrazec. 
  
 
PRIJAVNI OBRAZEC  
Prijavni obrazec si lahko kandidati natisnejo sami s spletne strani Pravne fakultete ali ga 
pridobijo v Pisarni za mednarodno sodelovanje. 
 
 
OBVEZNE PRILOGE K PRIJAVI 
Izpolnjenemu prijavnemu obrazcu je potrebno priložiti: 

- potrdilo o statusu študenta v študijskem letu 2012/13; 
- potrdilo vseh do sedaj opravljenih izpitih na PF UL, iz katerega je razvidna 

povprečna ocena vseh opravljenih izpitov (zadostuje izpis ocen iz ŠIS-a);  
- potrdilo o znanju tujih jezikov (OP.: Za države, kjer izvajajo predmete v angleškem 

jeziku, zadostuje dobro znanje angleščine; znanje jezika države gostiteljice je 
prednost. Za kandidate, ki se bodo prijavili za izmenjavo v Franciji, Italiji, Nemčiji, 
Švici, na Portugalskem, v Španiji in na nekatere univerze v Belgiji, se zahteva zelo 
dobro znanje jezika države gostiteljice. Potrdilo o srednješolskih ocenah oz. oceni na 
maturitetnem izpitu zadošča, prav tako opravljen izpit iz ustrezne tuje pravne 
terminologije na PF. Znanje dodatnih (več) jezikov je lahko prednost. Prednost je tudi 
ustrezni tuji certifikat. Kopij potrdil o znanju jezikov ni potrebno uradno overjati.); 

- kratek življenjepis; 
- utemeljitev vloge oz. motivacijsko pismo (v slovenščini); 
- izjavo mentorja o strinjanju z Erasmus izmenjavo (samo za primer izmenjave z 

namenom priprave diplomske naloge!). 
 
Vsak kandidat se lahko prijavi na več tujih institucij. V primeru oddaje več prijav naj kandidat 
za vsako tujo institucijo izpolni nov prijavni obrazec, na njem pa naj jasno označi rangiranje 
institucij.  
 
POMEMBNO: Prednost pri izboru bodo imeli študenti, ki so že oddali prijavo na prvi razpis, 
a niso bili izbrani. Ti študenti morajo tokrat v Mednarodno pisarno predložiti le prijavni 
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obrazec (ali več njih, če se prijavljajo na več univerz); ni pa jim potrebno ponovno 
dostavljati potrdila o vpisu in opravljenih izpitih, potrdil o znanju jezikov, motivacijskega 
pisma  in življenjepisa. 
 
 
KORISTNE INFORMACIJE 
Študent, ki je izbran za ERASMUS izmenjavo v tujini, ostane študent PF. Na instituciji 
gostiteljici izmenjavni študent praviloma ne plačuje pristojbin (šolnina, vpisnina, izpiti), lahko 
pa institucija enako kot domačim študentom zaračunava manjši znesek za zavarovanje, 
študentsko organizacijo ali uporabo raznih materialov. 
 
Skladno z minimalnimi pogoji, ki jih določa Evropska komisija, lahko ERASMUS študenti v 
tujini bivajo najmanj 3 mesece in največ 1 leto. Študenti PF odhajajo na izmenjavo praviloma 
za 1 semester (cca. 5 mesecev) ali celo študijsko leto (cca. 10 mesecev); 3-mesečna 
izmenjava je mogoča le za študente, ki bi v času izmenjave želeli pripravljati diplomsko 
nalogo. 
 
ERASMUS študent mora v enem semestru na izmenjavi pridobiti vsaj 20 ECTS oz. v dveh 
semestrih 40 ECTS. Drugače je le pri izmenjavah za izdelavo diplomske naloge, vendar imajo 
kandidati, ki se bodo na tuji instituciji vključili v pedagoški proces in tam opravljali tudi izpite, 
na razpisu prednost. 
 
Študent lahko opravlja izpite iz predmetov na tuji pravni fakulteti, s katero je Pravna 
fakulteta v Ljubljani sklenila dvostranski sporazum v okviru programa ERASMUS (partnerska 
pravna fakulteta), skladno s pogoji, ki veljajo za izmenjavo študentov v tem programu.  
 
Študent lahko namesto izbirnih enosemestrskih/dvosemestrskih predmetov PF UL izbere 
enosemestrski/dvosemestrski predmet na drugi partnerski pravni fakulteti. 
 
Študent lahko namesto obveznega predmeta PF UL opravi obveznosti pri predmetu na drugi 
partnerski pravni fakulteti samo, če je le-ta po vsebini in obsegu primerljiv z obveznim 
predmetom PF UL. Podrobnejša pravila je sprejela Komisija za študijske zadeve PF in so na 
voljo na spletni strani fakultete. 
 
 
FINANČNA DOTACIJA 
Na podlagi odobrenih sredstev Evropske Komisije in na podlagi prejetih prijav bo Nacionalna 
agencija (Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja – 
CMEPIUS) Univerzi v Ljubljani predvidoma v poletnih mesecih 2013 odobrila sredstva za 
sofinanciranje določenega števila študentov in mesecev študija v tujini v študijskem letu 
2013/2014.  
 
Študent programa Erasmus ni samodejno upravičen do finančne dotacije (t.i. ERASMUS 
štipendije), temveč jo pridobi na podlagi oddane vloge oz. spletne prijave. 
 
Če odobrena sredstva ne bodo zadoščala za sofinanciranje vseh prijavljenih mesecev študija 
v tujini, bo UL najprej znižala število mesecev sofinanciranja tistim študentom, ki so se 
prijavili za študij v tujini za dalj časa. 
 
Višina mesečne dotacije je relativno nizka (v študijskem letu 2012/13 znaša 300 EUR/mesec)  
in v večini držav gostiteljic ne pokrije vseh stroškov bivanja in študija. Prav tako študent ne 



dobi povrnjenih potnih stroškov. V zadnjih nekaj letih so lahko ERASMUS študenti preko 
posebnega razpisa Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije pridobili še dodatek k 
ERASMUS štipendiji, in sicer v višini 150 EUR/mesec. Opozarjamo, da v času objave tega 
razpisa še ni znano, ali bo tak dodatek na voljo tudi v študijskem letu 2013/14! 
 
Študenti s posebnimi potrebami, ki se prijavijo na izmenjavo ERASMUS, lahko zaprosijo za 
dodatna finančna sredstva na podlagi dodatnega razpisa, o katerem bodo obveščeni 
predvidoma poleti 2013. Med osebe s posebnimi potrebami se uvrščajo posamezniki: z 
motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, z govorno jezikovnimi 
motnjami, gibalno ovirani, dolgotrajno bolni, itd. 
 
Pravice, obveznosti in odgovornosti študentov pri dodelitvi finančne pomoči bodo 
konkretneje opredeljene v Pogodbi o finančni dotaciji, ki jo mora študent z UL skleniti pred 
odhodom na študij v tujino. 
 
Študent, ki odhaja v tujino kot ERASMUS študent, lahko še naprej prejema celoten znesek 
nacionalne štipendije ali posojila. 
 
Dodatne informacije o programu ERASMUS ter obveznostih in pravicah izmenjavnih 
študentov si lahko preberete na:  

- www.pf.uni-lj.si/mednarodni-program/erasmus-108/; 
- www.uni-lj.si/mednarodno_sodelovanje_in_izmenjave/program_erasmus.aspx;  
- www.cmepius.si/vzu/erasmus.aspx. 

 
 
IZBOR KANDIDATOV IN OBVEŠČANJE PRIJAVLJENIH 
O končnem izboru kandidatov odloči fakultetni koordinator programa ERASMUS (doc. dr. 
Luka Tičar) oz. oseba ali komisija, ki jo določi koordinator. Izbira se opravi na podlagi pisnih 
prijav. Osnovna merila za izbor so: letnik (višji letnik je prednost), povprečna ocena študenta 
v vseh letnikih študija (višja ocena je prednost) in motivacija študenta.  
 
Vsi prijavljeni kandidati bodo o izboru obveščeni po e-pošti, najkasneje do torka, 5. marca 
2013.  
 
Prijavnih pol se kandidatom ne vrača. V primeru dvoma v avtentičnost listin, predloženih v 
neoverjenih kopijah, se lahko zahteva predložitev originala. 
 
Za kandidata, ki se prijavlja na razpis, se s tem šteje, da soglaša, da bo njegovo ime (v 
primeru, če bo izbran) objavljeno na seznamu izbranih kandidatov za izmenjavo na oglasni 
deski fakultete. Za kandidata, ki se prijavlja na razpis, se šteje tudi, da se strinja z vsemi tu 
zapisanimi pravili postopka in izbire. 
 
Ljubljana, 25. 2. 2013 
 
 
 
 
mag. Darja Rabzelj      doc. dr. Luka Tičar  
Pisarna za mednarodno sodelovanje     Erasmus koordinator na PF 
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