
 

       

 

IZZIVI V TUJINI – PRILOŽNOST ZA NOVA ZNANJA IN VEŠČINE 

 

Sodobni izzivi ne poznajo meja. Za uspešno spopadanje z njimi je potrebno 

čezmejno sodelovanje. Globalizacija trga dela tako ustvarja vedno večje 

povpraševanje po posameznikih z mednarodnimi in medkulturnimi 

kompetencami. 

Študijska mobilnost ali opravljanje prakse v tujini je lahko ena izmed najbolj 

koristnih izkušenj, ki jih boste pridobili med študijem. Je enkratna priložnost 

dobiti neprecenljive nove izkušnje, naučiti se ali utrditi znanje tujih jezikov in 

pridobiti nove veščine.  

Zato nikar ne zamudite predstavitev in delavnic v okviru IZZIVOV V TUJINI, kjer 

boste dobili ključne informacije o odhodu na študijsko izmenjavo ali prakso v 

tujino. 

 

 

IZZIVI V TUJINI / CHALLENGES ABROAD: VIU – VENICE INTERNATIONAL 

UNIVERSITY  

 

          

Vas zanimajo poletne, jesenske ali zimske šole? 

Morda študijska izmenjava na prvi ali drugi stopnji? 

Vas navdušuje možnost študija v mestu, kjer ima vsak kamen svojo zanimivo zgodbo? 

Venice International University (VIU) ponuja možnosti za: 

https://kc.uni-lj.si/dogodki/izzivi-v-tujini-challenges-abroadviu-venice-international-u.html
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 izmenjavo študentov,  

 različne programe poletnih šol,  

 intenzivne tematske seminarje za študente druge in tretje stopnje,  

 mednarodno akademijo za doktorske študente,  

 pripravništvo v podjetjih v Italiji oz. na članicah univerz VIU. 

 

Vprašajte nas še pred dogodkom!  

Veseli bomo vprašanj že pred dogodkom. Tako bomo lažje zagotovili, da boste dobili tudi tiste 

informacije, ki jih potrebujete. 

Gospa Orla McLaughlin, izvršna direktorica programa globalizacij, bo predstavila različne aktivnosti in 

možnosti za izmenjavo študentov v okviru VIU, konzorciju 20 univerz z vsega sveta in s kampusom na 

otoku San Servolo v Benetkah. Svojo izkušnjo vam bo predstavil tudi izr. prof. dr. Aleksandar 

Kešeljević iz Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, ki v jesenskem semestru predava na VIU. 

Predstavitev bo potekala v slovenskem in angleškem jeziku. 

Pridružite se nam na spletu v torek 13. 10. 2020 ob 14:00. 

- - - - - - - - - - 

Are you interested in summer, autumn or winter school? 

Maybe a study exchange at any of the study levels? 

Are you fascinated by the possibility of studying in a city where every stone has its own interesting 

story? 

Venice International University (VIU) offers opportunities for: 

 exchange students  

 various summer school programs, 

 intensive thematic seminars for second and third level students, 

 PhD Academy, 

 internships in companies in Italy or on members of VIU universities. 

 

Ask us before the event! 

We will be happy to get your questions before the event. This will make it easier to give you the 

information you need. 

 

Ms. Orla McLaughlin, Academic Programs - Executive Director and Head of Communications, will 

present various study opportunities at VIU, a consortium of 20 universities from around the world 

with campus on the island of San Servolo in Venice. Prof. dr. Aleksandar Kešeljević from the Faculty 

of Economics, University of Ljubljana, who is lecturing at VIU in the autumn semester will also 

present his experience. 

The presentation will be held in Slovene and English. 

Join us online on Tuesday, 13 October 2020 at 2 PM 

 



 

 

 

IZZIVI V TUJINI - Vas zanima študijsko oz. raziskovalno okolje v Nemčiji ali pa 

si želite izboljšati svoje znanje nemščine? - Predstavitev DAAD štipendij za 

študij v Nemčiji 

 

 
 
Karierni centri UL vabimo vse, ki jih zanima študij oziroma izobraževanje v Nemčiji, na predstavitev 
štipendijskih programov, ki  jih vsako leto ponuja Nemška služba za akademsko izmenjavo (DAAD). 
Predstavitev bo  potekala preko spleta 13. 10. 2020 ob 15:00. 
  
Predstavljeni bodo različni študijski programi: 
  

1.       Študenti in diplomanti 
•             Visokošolski poletni tečaji za tuje študente in diplomante v Nemčiji. 

2.       Diplomanti 
•             Študijske štipendije – magistrski študijski program za vsa znanstvena področja.  

3.       Študenti doktorskega študija, študenti podoktorskega študija in mladi znanstveniki 
•             Raziskovalne štipendije – letne štipendije za študente doktorskega študija.  
•             Raziskovalne štipendije – kratke štipendije.  
•             Raziskovalne štipendije – Doktorski študij z dvonacionalnim mentorstvom. / Cotutelle z 
dvonacionalnim mentorstvom.  

4.        Visokošolski učitelji in znanstveniki 
•             Delovna bivanja za visokošolske učitelje – področje umetnosti in arhitekture.  
•             Bilateralna izmenjava znanstvenikov 
•             Raziskovalna bivanja za visokošolske učitelje in znanstvenike.  
  
Štipendijske programe bo predstavila gospa Eva Grešak iz Veleposlaništva Zvezne republike Nemčije. 
Predstavitev bo v slovenskem jeziku. 
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IZZIVI V TUJINI - ASEF: raziskuj na najboljših univerzah na svetu! Predstavitev 
za študente s področja naravoslovja  

 
 
Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija ASEF štipendira 10-tedenske raziskovalne obiske na 
vrhunskih univerzah in raziskovalnih institucijah v ZDA, Kanadi, Veliki Britaniji, Avstraliji, Avstriji, na 
Danskem in na Novi Zelandiji s področja fizike, matematike, biologije, medicine in (bio)kemije. 
Štipendisti bodo predstavili štipendijski program in svoje izkušnje v tujini. Na voljo bodo za vsa 
vprašanja in tudi z nasveti, kako se uspešno prijaviti na razpis. 
 
Spletna predstavitev bo potekala 14. 10. 2020 ob 15:00. 
 
 
 

 

IZZIVI V TUJINI – ERASMUS+ 

 

Razširi si perspektivo z mobilnostjo! 

Kaj ponuja program Erasmus+ 

Veliko je razlogov zakaj oditi na študijsko mobilnost ali se odločiti za opravljanje prakse v tujini. 

Podatki kažejo, da mladi, ki študirajo ali se usposabljajo v tujini, precej hitreje najdejo zaposlitev 

kot tisti brez mednarodne izkušnje. Hitreje se prilagajajo novim razmeram in bolje znajo reševati 

težave. 

Poleg odkrivanja drugih dežel, okušanja novih jedi in spoznavanja novih znancev je to priložnost 

za ustvarjanje boljših poklicnih možnosti.  

Na predstavitvi bodo svoje izkušnje predstavili tudi študenti, ki so na mobilnosti že bili. 

Bibi Ovaska-Presetnik, vodja Službe za mednarodno sodelovanje Univerze v Ljubljani, in Urška 

Ravnik, samostojna svetovalka, bosta predstavili aktivnosti v okviru programa Erasmus+: 

možnosti mobilnosti z namenom študija in praktičnega usposabljanja ter mednarodno kreditno 

mobilnost, ki omogoča študijske izmenjave tudi v države izven EU. 

Predstavitev bo potekala spletno 15. 10. 2020, s pričetkom ob 15:00. 

 

 

ASEF%20-%20raziskuj%20na%20najboljših%20univerzah%20na%20svetu!%20(Predstavitev%20za%20študente%20s%20področja%20naravoslovja)
ASEF%20-%20raziskuj%20na%20najboljših%20univerzah%20na%20svetu!%20(Predstavitev%20za%20študente%20s%20področja%20naravoslovja)
https://www.asef.net/
https://kc.uni-lj.si/dogodki/izzivi-v-tujini-erasmus-.html


 

IZZIVI V TUJINI – MOBILNOST in FINANČNE SPODBUDE 

Pogosto je oklevanje glede študija v tujini povezano s stroški. Pridružite se nam na 

predstavitvi nekaj možnosti finančnih spodbud in morda bo tudi vaša odločitev lažja. 

 

 

 
Predstavitev finančnih spodbud za mobilnost v tujini, Javni sklad za razvoj 

kadrov in štipendije;  

Izobraževanje v tujini je lahko povezano z višjimi stroški, kar pa ne pomeni, da je treba 

razmišljanje o tujini opustiti. Na predavanju vam bosta Katja Medved in Dijana Jevtić z Javnega 

štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS predstavili štipendije, ki jih 

lahko pridobite za študij v tujini ali za krajšo študijsko, raziskovalno ali drugo mobilnost v tujino v 

času študija na Univerzi v Ljubljani. Izvedeli pa boste tudi, kje in kako dobiti ostale potrebne 

informacije glede študija v tujini. 

 

 

Priložnosti v okviru programa CEEPUS  in EURAXESS ( Central European Exchange 

Program for University Studies), Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe 

izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS); 

Marja Medved, predstavnica  CMEPIUS-a, bo predstavila program CEEPUS ( Central European 

Exchange Program for University Studies) in program EURAXESS. 

Cilj programa CEEPUS je spodbujanje mobilnosti, ki slovenskim študentom omogoča, da odidete 

na študijsko izmenjavo v sledeče države: Albanijo, Avstrijo, Bolgarijo, Bosno in Hercegovino, 

Češko, Črno Goro, Hrvaško, Kosovo, Madžarsko, Severno Makedonijo, Moldavijo, Poljsko, 

Romunijo, Slovaško ali Srbijo. 

EURAXESS je vseevropska pobuda, namenjena podpori mobilnih raziskovalcev, ki želijo opravljati 

svojo raziskovalno kariero v drugi evropski državi ali želijo z Evropo ostati povezani v času svoje 

raziskovalne kariere, ki ga prebijejo v državah izven Evrope. 

 

Predstavitev bo potekala preko spleta, 15. 10. 2020 ob 16:30. 

     

 

https://kc.uni-lj.si/dogodki/izzivi-v-tujini-mobilnost-in-finan-ne-spodbude.html


 

IZZIVI V TUJINI – DELOVNE IZKUŠNJE V TUJINI  

 

 

      

Kako vam lahko pri vstopanju na evropski trg dela pomaga EURES?, EURES 

služba, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje;  

Mreža EURES iskalcem zaposlitve pomaga pri iskanju zaposlitve, delodajalcem pa najti ustrezne 

kandidate po vsej Evropi. Nastja Raj in Jana Rožac iz  Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje 

bosta predstavili storitve mreže EURES s pomočjo katerih bo iskanje in prijavljanje na prosta 

delovna mesta v vseh evropskih državah (predstavitev Evropskega portala zaposlitvene 

mobilnosti) enostavnejše. 

 

 

 

 

Kariera v institucijah Evropske unije, Predstavitev pripravništev in  

zaposlitvenih priložnosti v institucijah EU, Hiša Evropske unije v Ljubljani;  

Če iščete zanimivo poklicno pot v dinamičnem, hitro razvijajočem se okolju, je Evropska unija 

pravi naslov. Ne glede na vaš študijski profil, EU vsakomur ponuja zanimivo delovno mesto s 

številnimi izzivi. V okviru dogodka bo Mito Žnidarko, vodja Informacijskega središča Hiše 

Evropske unije in multimedijskega centra Doživi Evropo, predstavil, katere karierne 

priložnosti vas čakajo v institucijah Evropske unije in kakšni so selekcijski postopki 

 

Pridružite se nam na spletu v ponedeljek, 19.10. 2020 ob 15:00 

              

 

 

 

 

https://kc.uni-lj.si/dogodki/izzivi-v-tujini-delovne-izku-nje.html


 

IZZIVI V TUJINI - ASEF: raziskuj na najboljših univerzah na svetu! Predstavitev 

za študente s področja inženirstva 

 

Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija ASEF štipendira 10-tedenske raziskovalne obiske na 
vrhunskih univerzah in raziskovalnih institucijah v ZDA, Kanadi, Veliki Britaniji, Avstraliji, Avstriji, na 
Danskem in na Novi Zelandiji s področja strojništva, elektrotehnike in računalništva. 

Štipendisti bodo predstavili štipendijski program in svoje izkušnje v tujini. Na voljo bodo za vsa 
vprašanja in tudi z nasveti , kako se uspešno prijaviti na razpis. 

Pridružite se nam na spletu 19.10. ob 15:00. 

 

IZZIVI V TUJINI - PREDSTAVITEV EUTOPIA PROJEKTA IN PRILOŽNOSTI ZA 

ŠTUDENTE IN RAZISKOVALCE 

 

Naša univerza je mednarodno aktivna in dejavno vstopa v skupni evropski visokošolski in 

raziskovalni prostor. V ta namen je povezana z najboljšimi Univerzami v Evropi in tako 

študentom UL omogoča pridobitev znanj in izkušenj tudi v okviru partnerskih univerz.  

 

Ena takih mednarodnih iniciativ je tudi razvojni projekt EUTOPIA 2050, zveza šestih evropskih 

univerz, ki stremi k večji internacionalizaciji in modernizaciji visokega šolstva. S skupnimi 

raziskavami in inovacijami ter z večjo mobilnostjo in vključenostjo  študentov in  učiteljev, 

bomo bistveno pospešili nujno povezovanje vseh štirih stebrov znanja: raziskovanja, 

izobraževanja, inoviranja in prenosa znanja v družbo.  

 

Vabimo vas na predstavitev ambicioznih ciljev, tekočih aktivnosti ter konkretnih priložnosti 

za študente in raziskovalce v okviru mednarodnega konzorcija zveze EUTOPIA.   

 

 

Zveza EUTOPIA povezuje 67 fakultet, 760 raziskovalnih skupin, 165.000 študentov, 17.000 

članov akademskega in 30.000 članov administrativnega osebja.  

 

Pridružite se spletni predstavitvi, ki bo 21. 10. 2020 ob 14:00. 
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IZZIVI V TUJINI - Razmišljaš o opravljanju prakse v tujini? - predstavitev 

portala GoinGlobal 

 

Kako se lotiti iskanja prakse v tujini? 

Kateri portali so najboljši za iskanje možnosti opravljanja prakse v Nemčiji? 

Želim opravljati prakso v Avstriji. Kakšne so posebnosti pri pisanju življenjepisa? 

Na kaj naj bom pozorna pri razgovoru za opravljanje prakse na Danskem? 

Nisem še odločen v kateri državi bi opravljal prakso, pomemben dejavnik pri odločitvi so stroški 

bivanja. Kje lahko dobim informacijo o njih? 

Da bi vam olajšali iskanje priložnosti v tujini, vam na UL ponujamo brezplačen dostop do portala 

GoinGlobal, globalnega iskalnika po prostih delovnih mestih, pripravništvih oz. praksah, kjer lahko 

poiščete še veliko koristnih informacij povezanih s trgom dela v več kot 40 deželah sveta. Več o 

portalu GoinGlobal. 

Vabimo vas, da se udeležite spletnega izobraževanja, ki bo v torek 20. 10. 2020 ob 13.00. Na spletni 

delavnici vam bo Sadrak Zmork iz GoinGlobal-a predstavila podrobnosti o možnostih, ki vam jih 

ponuja portal – katere vse informacije lahko dobite in kako priti do njih. Izobraževanje bo potekalo v 

angleškem jeziku. 

- - - - - - - - - - 

How to start looking for an internship abroad? 

Which portals are best for finding internship opportunities in Germany? 

I want to do an internship in Austria. What are the peculiarities of writing a resume? 

What should I pay attention during and  interview for an internship in Denmark? 

I have not yet decided in which country I would do the internship, an important factor in the decision 

are costs of living. Where can I get information about them? 

In order to make it easier for you to find opportunities abroad, UL offers you free access to the 

GoinGlobal portal, a global search engine for jobs and  internships where you can find useful 

information related to the labour market in more than 40 countries around the world. More about 

GoinGlobal. 

We invite you to attend the online training, which will be on Tuesday, October 20, 2020, at 1 p.m. At 

the online workshop, Sadrak Zmork from GoinGlobal will present you details about the possibilities 

offered by the portal. 
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Izzivi v tujini – PREMIK ČEZ DRŽAVNO MEJO POMENI PRESTOPATI TUDI MEJE 

V GLAVI - Predstavitev SMUL, ASEF in VTIS 

 

Razmišljaš o dopolnitvi svoje študijske poti v tujini ali o opravljanju prakse v tujini in potrebuješ 

pomoč pri izbiri študija ali delodajalca? 

Potrebuješ nasvet glede prvih korakov v novem okolju?  

Potrebuješ nekoga, ki bi ti pomagal na tvoji akademski ali raziskovalni poti? 

Pridruži se nam v sredo 21. 10. 2020  ob 16:00, kjer bodo predstavniki treh organizacij predstavili 

priložnosti, ki ti olajšajo odločitev o pridobivanju izkušenj tudi v tujini. 

Vprašajte nas še pred dogodkom!  

Veseli bomo vprašanj že pred dogodkom. Tako bomo lažje zagotovili, da boste dobili tudi tiste 

informacije, ki jih potrebujete. 

 

SMUL, Svetovna mreža Univerze v Ljubljani, združuje s Slovenijo povezane znanstvenike, profesorje 

in druge ugledne osebnosti, ki delujejo v akademskem, raziskovalnem in razvojnem okolju v tujini. Dr. 

Simon Sedej, izredni profesor na Medicinski Univerzi v Gradcu bo odgovarjal na vaša vprašanja. 

 

ASEF, Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija, ustvarja in razvija izobraževalno-raziskovalno 

dejavnost, s katero povezuje in združuje slovenske študente ter profesorje v Sloveniji, zamejstvu in 

po vsem svetu. Fundacija ponuja štipendijske programe, s pomočjo katerih se lahko mladi 

perspektivni študenti odpravijo na raziskovalni obisk na priznane univerze po svetu (npr. Harvard, 

Stanford, Berkeley) in s tem pridobijo dragocene izkušnje. Več o priložnostih bosta predstavila Andrej 

Košmrlj, PhD, ASEF profesor na Univerzi Princeton in soustanovitelj ASEF-a v Sloveniji, in Žiga Gosar, 

ASEF štipendist. 

 

VTIS je društvo v tujini izobraženih Slovencev, ki povezuje in zastopa interese slovenskih državljanov, 

ki se v okviru visokošolskega študija izobražujejo ali so se izobraževali oziroma opravljajo ali so 

opravljali raziskovalno dejavnost na izobraževalno-raziskovalnih ustanovah v tujini. Društvo spodbuja 

mednarodno povezovanje in sodelovanje. Z nami bosta predsednica društva VTIS Kristi Hodak in 

Aleksandra Pekošak, ki bosta tudi na voljo za vsa vprašanja. 

 

          

 

https://kc.uni-lj.si/dogodki/izzivi-v-tujini-premik-ez-dr-avno-mejo-pomeni-prestopati-tu.html
https://kc.uni-lj.si/dogodki/izzivi-v-tujini-premik-ez-dr-avno-mejo-pomeni-prestopati-tu.html


 

 

 

IZZIVI V TUJINI - ASEF: raziskuj na najboljših univerzah na svetu! Predstavitev 

za študente s področja družboslovja in humanistike 

 

 

Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija ASEF štipendira 10-tedenske raziskovalne obiske 

na vrhunskih univerzah in raziskovalnih institucijah v ZDA, Kanadi, Veliki Britaniji, Avstraliji, 

Avstriji, na Danskem in na Novi Zelandiji s področja ekonomije, okoljskih znanosti, glasbe, 

prava in lingvistike. 

Štipendisti bodo predstavili štipendijski program in svoje izkušnje v tujini. Na voljo bodo za 

vsa vprašanja in tudi z nasveti, kako se uspešno prijaviti na razpis. 

  

Pridružite se nam na spletu 28. 10. 2020 ob 15:00. 

 

            

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 
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