
Karierni centri UL vabimo 
študentke in študente 

Univerze v Ljubljani na
tradicionalni dogodek

IZZIVI 
V TUJINI, 

ki bo potekal 
14. novembra 2017 
v Veliki konferenčni  
dvorani na Fakulteti 

za družbene vede

in na katerem boste izvedeli 
vse ključne informacije o 

študiju in praksah v tujini.

Registracija udeležencev

Uvodni nagovor

Prof. dr. Branka Kalenić Ramšak, 
prorektorica Univerze v Ljubljani

Kako vam lahko pri načrtovanju 
mobilnosti pomagamo Karierni centri UL

Dogodek je za študente 
Univerze v Ljubljani brezplačen.

 Za več informacij o dogodku smo vam na voljo na 
e-naslovu aleksandra.radusinovic@uni-lj.si in 

telefonski številki 01/ 2418 684.
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Priložnosti, ki jih ponuja Erasmus+ 
Služba za mednarodno sodelovanje Univerze v Ljubljani

Urška Ravnik in Bibi Ovaska-Presetnik vam bosta predstavili aktivnosti v 
okviru programa Erasmus+: možnosti mobilnosti z namenom študija in 
praktičnega usposabljanja ter t.i. mednarodno kreditno mobilnost, ki je 
novost v programu Erasmus+ in omogoča študijske izmenjave tudi v države 
izven EU – Erasmus je postal resnično globalen!

Aleksandra Radusinović, 
karierna svetovalka



»Tržnica mednarodnih priložnosti« - na stojnicah vam bodo svoje aktivnosti predstavili:

S prijavo na dogodek dovoljujete fotografiranje 
ter objave za potrebe promocije storitev Karier-
nih centrov Univerze v Ljubljani. Pridržujemo 
si pravico do manjših sprememb v programu.

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

Predstavitev ostalih štipendij in informacij o mednarodni mobilnosti
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Bi se radi izobraževali v tujini, pa ste se ustrašili s tem povezanih stroškov? Na predavanju vam bo Darinka Trček predstavila štipendije, ki 
jih lahko pridobite za študij v tujini ali za krajšo študijsko, raziskovalno ali drugo mobilnost v tujino v času študija na UL. Izvedeli pa boste 
tudi, kje in kako dobiti ostale potrebne informacije glede študija v tujini.

ODMOR
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Mobilnost v okviru programa CEEPUS 
(Central European Exchange Program for University Studies)
Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS)

Nina Košir bo predstavila program CEEPUS, cilj katerega 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, Makedonijo, Moldavijo, Poljsko, Romunijo, Slovaško ali Srbijo.

• Javni štipendijski, razvojni, invalidski in 
preživninski sklad Republike Slovenije 
in Education USA center

• Služba za mednarodno sodelovanje UL

• CMEPIUS, Center RS za mobilnost in 
evropske programe izobraževanja in uspos-
abljanja

• EURES – Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje

• Nemško veleposlaništvo v Ljubljani, 
DAAD in Goethe Institut Ljubljana

• Hiša Evropske unije

• British Council Slovenia

• ENIC NARIC center 

• Zavod Voluntariat

• STA Potovanja

• Platforma HousingAnywhere

• Društvo za Združene narode za Slovenijo

• IAAS Slovenija (Mednarodno društvo 
študentov agronomije in sorodnih ved)

• IAESTE Slovenija (International Associa-
tion for the Exchange of Students for Tech-
nical Experience)

• projekt Erasmus za mlade podjetnike

• Ljubljanska mreža info točk – L’MIT

http://www.sklad-kadri.si/
http://www.sklad-kadri.si/
http://www.sklad-kadri.si/si/izobrazevanje-v-tujini/svetovalnica-za-izobrazevanje-v-tujini/educationusa/
https://www.uni-lj.si/mednarodno_sodelovanje_in_izmenjave/kontakti/
https://www.cmepius.si/visokosolsko-izobrazevanje/
https://www.ess.gov.si/eures
http://www.laibach.diplo.de/
https://www.daad.de/de/
https://www.goethe.de/ins/si/sl/index.html
https://ec.europa.eu/slovenia/node/222_sl
https://www.britishcouncil.si/
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/enicnaric_center/
http://www.zavod-voluntariat.si/
http://www.stapotovanja.com/delo-v-tujini
https://housinganywhere.com/
http://www.unaslovenia.org/
https://www.facebook.com/iaasslovenija/
http://iaeste.si/
https://www.upr.si/sl/mednarodno/mednarodna-mobilnost/erasmus/erasmus-za-mlade-podjetnike
http://www.lmit.org/

