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Konzorcijski partnerji:

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne
prioritete ‘Razvoj človeških virov in vseživljenskega učenja’ in prednostne usmeritve ‘Izboljšanje kakovosti in
učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja’.

ŠTUDIJSKA POGODBA
ŠTUDIJSKO LETO 20..../20....
ŠTUDIJSKI PROGRAM:
Ime in priimek študenta:
Šola pošiljateljica:
Država:

PODROBNOSTI PREDLAGANEGA PROGRAMA
ŠTUDIJA/ŠTUDIJSKE POGODBE
Šola prejemnica:
Država:
Koda enote
študijskega
programa in
številka strani v
predstavitvenem
zborniku

Naziv enote študijskega programa
(kot je zapisano v predstavitvenem zborniku)
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Uvajanje novih izobraževalnih programov na področju višjega strokovnega izobraževanja v obdobju 2008-11

Števil
o
kredi
tnih
točk
ECTS
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Konzorcijski partnerji:

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne
prioritete ‘Razvoj človeških virov in vseživljenskega učenja’ in prednostne usmeritve ‘Izboljšanje kakovosti in
učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja’.

(nadaljujte na posebnem listu, v kolikor je potrebno)

Podpis študenta: Datum:

ŠOLA POŠILJATELJICA
Potrjujemo, da je predlagani program študija/študijska pogodba odobren/a.
Podpis
koordinatorja
študijskega Podpis koordinatorja šole
programa
..................................................
Datum:
Datum:

ŠOLA PREJEMNICA
Potrjujemo, da je predlagani program študija/študijska pogodba odobren/a.
Podpis
koordinatorja
študijskega Podpis koordinatorja šole
programa
..................................................
Datum:
Datum:
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Konzorcijski partnerji:

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne
prioritete ‘Razvoj človeških virov in vseživljenskega učenja’ in prednostne usmeritve ‘Izboljšanje kakovosti in
učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja’.

Ime in priimek študenta:
Šola pošiljateljica:
Država:

SPREMEMBE PRVOTNO PREDLAGANEGA PROGRAMA
ŠTUDIJA/ŠTUDIJSKE POGODBE
(izpolnite le, če je potrebno)

Koda enote
študijskega
programa in
številka strani v
predstavitvenem
zborniku

Naziv enote študijskega
programa
(kot je zapisano v predstavitvenem zborniku)

Izbris
ana
enota

Dodan
a
enota

























































Števil
o
kredi
tnih
točk
ECTS

(nadaljujte na posebnem listu, če je premalo prostora)
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Konzorcijski partnerji:

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne
prioritete ‘Razvoj človeških virov in vseživljenskega učenja’ in prednostne usmeritve ‘Izboljšanje kakovosti in
učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja’.

Podpis študenta: Datum:

ŠOLA POŠILJATELJICA
Potrjujemo,
da
so
spremembe
prvotno
predlaganega
študija/študijske pogodbe odobrene.
Podpis
koordinatorja
študijskega Podpis koordinatorja šole
programa
..................................................
Datum:
Datum:

programa

ŠOLA PREJEMNICA
Potrjujemo,
da
so
spremembe
prvotno
predlaganega
študija/študijske pogodbe odobrene.
Podpis
koordinatorja
študijskega Podpis koordinatorja šole
programa
..................................................
Datum:
Datum:

programa

Projekt Impletum
Uvajanje novih izobraževalnih programov na področju višjega strokovnega izobraževanja v obdobju 2008-11

5

Konzorcijski partnerji:

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne
prioritete ‘Razvoj človeških virov in vseživljenskega učenja’ in prednostne usmeritve ‘Izboljšanje kakovosti in
učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja’.

LEARNING AGREEMENT

ACADEMIC YEAR 20..../20....
FIELD OF STUDY:
.............................................................................................
Name of student:
Sending institution:
Country:
DETAILS OF THE PROPOSED STUDY PROGRAMME ABROAD/LEARNING
AGREEMENT
Receiving institution:
Country:
Course unit code
(if any) and page
no. of the
information
package

Course unit title
(as indicated in the information package)

Numbe
r of
ECTS
credits
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Konzorcijski partnerji:

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne
prioritete ‘Razvoj človeških virov in vseživljenskega učenja’ in prednostne usmeritve ‘Izboljšanje kakovosti in
učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja’.

(if necessary, continue the list on a separate sheet)

Student’s signature:

Date:

SENDING INSTITUTION
We confirm that the proposed programme of study/learning agreement is
approved.
Departmental coordinator’s signature
Institutional coordinator’s signature
..................................................
Date:
Date:

RECEIVING INSTITUTION
We confirm that the proposed programme of study/learning agreement is
approved.
Departmental coordinator’s signature
Institutional coordinator’s signature
..................................................
Date:
Date:
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Konzorcijski partnerji:

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne
prioritete ‘Razvoj človeških virov in vseživljenskega učenja’ in prednostne usmeritve ‘Izboljšanje kakovosti in
učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja’.

Name of student:
Sending institution:
Country:
CHANGES TO ORIGINAL PROPOSED STUDY PROGRAMME/LEARNING AGREEMENT
(to be filled in ONLY if appropriate)

Course unit code
(if any) and page
no. of the
information
package

Course unit title
(as indicated in the information package)

Delete
d
course
unit

Added
course
unit

























































Numbe
r of
ECTS
credits

(if necessary, continue the list on a separate sheet)

Student’s signature:

Date:
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Konzorcijski partnerji:

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne
prioritete ‘Razvoj človeških virov in vseživljenskega učenja’ in prednostne usmeritve ‘Izboljšanje kakovosti in
učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja’.

SENDING INSTITUTION
We confirm that the above-listed changes to the initially agreed programme of
study/learning agreement are approved.
Departmental coordinator’s signature
Institutional coordinator’s signature
..................................................
Date:
Date:

RECEIVING INSTITUTION
We confirm that the above-listed changes to the initially agreed programme of
study/learning agreement are approved.
Departmental coordinator’s signature
Institutional coordinator’s signature
..................................................
Date:
Date:
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Konzorcijski partnerji:

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne
prioritete ‘Razvoj človeških virov in vseživljenskega učenja’ in prednostne usmeritve ‘Izboljšanje kakovosti in
učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja’.

POTRDILO O OPRAVLJENIH ŠTUDIJSKIH
OBVEZNOSTIH
ŠOLA POŠILJATELJICA:
Študijski program:
Koordinator študijskega programa:
Telefon: ................... Telefaks: ................. E-pošta:
PODATKI O ŠTUDENTU:
Ime in priimek:
Datum in kraj rojstva: ....................... Spol:
Datum vpisa: ................................... Vpisna številka:
ŠOLA PREJEMNICA:
Študijski program:
Koordinator študijskega programa:
Telefon: ................... Telefaks: ................. E-pošta:
Koda
enote
študijs
kega
progra
ma (1)

Naziv enote študijskega
programa

Čas trajanja
(2)

Ocen
a (3)

Ocen
a
ECTS
(4)

Števil
o
kredit
nih
točk
ECTS
(5)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Konzorcijski partnerji:

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne
prioritete ‘Razvoj človeških virov in vseživljenskega učenja’ in prednostne usmeritve ‘Izboljšanje kakovosti in
učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja’.

–
–
–
–
–
–
–
–
nadaljujte na posebnem listu, v kolikor je to
potrebno

Skup
aj:

(1) (2) (3) (4) (5) glej pojasnila na zadnji strani

Diploma:
Datum: ............. Podpis ECTS koordinatorja/ravnatelja šole

M.P.

OPOMBA: Dokument ni veljaven brez podpisa ECTS koordinatorja/ravnatelja šole in pečata ustanove.
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Konzorcijski partnerji:

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne
prioritete ‘Razvoj človeških virov in vseživljenskega učenja’ in prednostne usmeritve ‘Izboljšanje kakovosti in
učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja’.

Koda enote študijskega programa:
Glej predstavitveni zbornik.
1. Čas trajanja enote študijskega programa:
L ......
1S....
2S....
1T ...
2T ....

1
1
2
1
2

študijsko leto
semester
semestra
trimester
trimestra

2. Ocenjevalna lestvica:
10 ......Odlično
8 – 9 Prav dobro
7...... Dobro
6...... Zadostno
0 – 5 Nezadostno
3. Ocenjevalna lestvica ECTS:
Ocena
ECTS
A
B
C
D
E

% uspešnih
študentov, ki so
pridobili oceno
10
25
30
25
10

FX

-

F

-

Opis (samo za negativne ocene)

NI OPRAVIL – za doseganje kreditnih točk,
je potrebno opraviti še nekaj dodatnega
dela
NI OPRAVIL – za doseganje kreditnih točk,
je potrebno opraviti precej dodatnega dela
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Konzorcijski partnerji:

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne
prioritete ‘Razvoj človeških virov in vseživljenskega učenja’ in prednostne usmeritve ‘Izboljšanje kakovosti in
učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja’.

4. Kreditne točke ECTS:
1 študijsko leto ...... 60 kreditnih točk

Projekt Impletum
Uvajanje novih izobraževalnih programov na področju višjega strokovnega izobraževanja v obdobju 2008-11

13

Konzorcijski partnerji:

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne
prioritete ‘Razvoj človeških virov in vseživljenskega učenja’ in prednostne usmeritve ‘Izboljšanje kakovosti in
učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja’.

TRANSCRIPT OF RECORDS
NAME OF SENDING INSTITUTION:
Faculty/Department of
ECTS departmental coordinator:
Tel.: ........................ Fax: ........................ e-mail:
NAME OF STUDENT: ......................... First name:
Date and place of birth: .................... Sex:
Matriculation date: ........................... Matriculation number:
NAME OF RECEIVING INSTITUTION:
Faculty/Department of
ECTS departmental coordinator:
Tel.: ........................ Fax: ........................ e-mail:
Course
unit
code
(1)

Title of the course unit

Duration of
course unit
(2)

Local
grade
(3)

ECTS
grade
(4)

ECTS
credit
s (5)
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Konzorcijski partnerji:

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne
prioritete ‘Razvoj človeških virov in vseživljenskega učenja’ in prednostne usmeritve ‘Izboljšanje kakovosti in
učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja’.

to be continued on a separate sheet

Total:

(1) (2) (3) (4) (5) see explanation on back page

Diploma/degree awarded:

Date: ................ Signature of registrar/dean/administration officer Stamp of institutio

NB : This document is not valid without the signature of the registrar/dean/administration officer and the official stamp of the
institution.
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Konzorcijski partnerji:

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne
prioritete ‘Razvoj človeških virov in vseživljenskega učenja’ in prednostne usmeritve ‘Izboljšanje kakovosti in
učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja’.

Course unit code:
Refer to the ECTS information Package.
5. Duration of course unit:
Y......
1S....
2S....
1T ...
2T ....

1
1
2
1
2

full academic year
semester
semesters
term/trimester
terms/trimesters

6. Description of the institutional grading system:
11 ......Excellent
8 – 9 Very good
7...... Good
6...... Satisfactory
0 – 5 Fail
7. ECTS grading scale:

ECTS
Grade

% of
successful
students
normally
achieving the
grade

A
B
C
D
E
FX
F

10
25
30
25
10
-

Definition (only of failing grades)

FAIL - some more work required before the
credit can be awarded
FAIL - considerable further work is required
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Konzorcijski partnerji:

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne
prioritete ‘Razvoj človeških virov in vseživljenskega učenja’ in prednostne usmeritve ‘Izboljšanje kakovosti in
učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja’.

8. ECTS credits:
1 full academic year 60 credits
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Konzorcijski partnerji:

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne
prioritete ‘Razvoj človeških virov in vseživljenskega učenja’ in prednostne usmeritve ‘Izboljšanje kakovosti in
učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja’.

PRIJAVA

(Fotografija)

ŠTUDIJSKO LETO 20…./20….
ŠTUDIJSKI PROGRAM:
............................................................................................
Prijavo izpolnite s pisalom, ki piše ČRNO, zaradi lažjega kopiranja in
pošiljanja po telefaksu oz. elektronski pošti.

ŠOLA POŠILJATELJICA
Naziv in polni naslov:
Koordinator študijskega programa – ime in priimek, telefon, telefaks in epošta
Koordinator šole – ime in priimek, telefon, telefaks in e-pošta

OSEBNI PODATKI
(izpolni študent)

Priimek:
Datum rojstva:
Spol: .......... Državljanstvo:

Ime:
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Konzorcijski partnerji:

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne
prioritete ‘Razvoj človeških virov in vseživljenskega učenja’ in prednostne usmeritve ‘Izboljšanje kakovosti in
učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja’.

Kraj rojstva:
Naslov začasnega bivališča:

Stalno
bivališče
drugačno):

(v

kolikor

je

Naslov začasnega bivališča velja do:
Telefon:
Telefaks:
E-pošta:

Telefon:
Telefaks:
E-pošta:

SEZNAM ŠOL, KI BODO PREJELE TO PRIJAVO (po prednostnem
vrstnem redu):
Trajanje
študija
Šola

Država
od

do

Čas
bivanja
(mesece
v)

Število
pričakov
anih
kreditnih
točk
ECTS

1.
2.
3.
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Konzorcijski partnerji:

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne
prioritete ‘Razvoj človeških virov in vseživljenskega učenja’ in prednostne usmeritve ‘Izboljšanje kakovosti in
učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja’.

Ime in priimek študenta:
Šola pošiljateljica:
Država: .................................
V parih besedah navedite, zakaj želite študirati na drugi šoli?

ZNANJE JEZIKOV
Materni jezik: .................. Jezik poučevanja na matični šoli (v kolikor je
drugačen): ......................

Ostali jeziki

Trenutno se učim
jezika

Imam dovolj
znanja za
spremljanje
predavanj

Imel bi dovolj
znanja za
spremljanje
predavanj, če bi
imel dodatne
priprave

DA


NE


DA


NE


DA


NE


























DELOVNE IZKUŠNJE POVEZANE S SEDANJIM ŠTUDIJEM (v
kolikor jih imate)
Vrsta delovnih
izkušenj

Podjetje/organizacija

Datum

Država
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Konzorcijski partnerji:

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne
prioritete ‘Razvoj človeških virov in vseživljenskega učenja’ in prednostne usmeritve ‘Izboljšanje kakovosti in
učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja’.

DOSEDANJI IN SEDANJI ŠTUDIJ
Diploma za katero se trenutno izobražujete:
Število let študija na višjih oz. visokih šolah pred odhodom na drugo šolo:
Ali ste že študirali na drugi šoli? Da 
Ne 
Če je odgovor Da, kdaj? Na kateri šoli?
Priloženo potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih vsebuje vse
podrobnosti o dosedanjem in sedanjem študiju na višjih strokovnih in
visokih šolah. Manjkajoči podatki, ki jih ni bilo mogoče posredovati v
času prijave, bodo posredovani naknadno.
Ali želite zaprositi za štipendijo, za obdobje študija na drugi šoli? Da  Ne 
Podpis študenta: Datum:

ŠOLA PREJEMNICA
Potrjujemo prejem prijave, predlagane študijske pogodbe in potrdila o
opravljenih študijskih obveznostih.
Zgoraj navedeni študent:
 JE POGOJNO SPREJET na našo šolo
 NI SPREJET na našo šolo
Podpis
koordinatorja
študijskega Podpis koordinatorja šole
programa
Datum:
Datum:
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STUDENT APPLICATION FORM

(Photograph)

ACADEMIC YEAR 20…./20….
FIELD OF STUDY: ..............................................................
This application should be completed in BLACK in order to be easily copied,
faxed or e-mailed.

SENDING INSTITUTION
Name and full address:
Department coordinator - name, telephone, fax and e-mail
Institutional coordinator - name, telephone, fax and e-mail

STUDENT’S PERSONAL DATA
(to be completed by the student applying)

Family name:
Date of birth:
Sex: ........... Nationality:

First name (s):
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Place of Birth:
Current address:

Permanent address (if different):

Current address is valid until:
Tel.:
Fax:
E-mail:

Tel.:
Fax:
E-mail:

LIST
OF
INSTITUTIONS
WHICH
WILL
APPLICATION FORM (in order of preference):

Institution

Country

Period of
study
from

to

RECEIVE

Duration
of stay
(months
)

THIS

N° of
expected
ECTS
credits

1.
2.
3.
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Name of student:
Sending institution:
Country: ...............................
Briefly state the reasons why you wish to study abroad?

LANGUAGE COMPETENCE
Mother tongue: ............... Language of instruction at home institution (if
different): .......................

Other
languages

I am currently
studying this
language

I have sufficient
knowledge to
follow lectures

I would have
sufficient
knowledge to
follow lectures if I
had some extra
preparation

YES


NO


YES


NO


YES


NO


























WORK EXPERIENCE RELATED TO CURRENT STUDY (if relevant)
Type of work
experience

Firm/organisation

Dates

Country
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PREVIOUS AND CURRENT STUDY
Diploma/degree for which you are currently studying:
Number of higher education study years prior to departure abroad:
Have you already been studying abroad? Yes  No 
If Yes, when? At which institution?
The attached Transcript of records includes full details of previous
and current higher education study. Details not known at the time of
application will be provided at a later stage.
Do you wish to apply for a mobility grant to assist towards the additional costs
of your study period abroad?
Yes  No 
Student’s signature:

Date:

RECEIVING INSTITUTION
We hereby acknowledge receipt of the application, the proposed learning
agreement and the candidate’s Transcript of records.
The above-mentioned student is:
 PROVISIONALLY ACCEPTED at our institution
 NOT ACCEPTED at our institution
Departmental coordinator’s signature
Institutional coordinator’s signature
Date:

Date:
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