
 

 
 
 

 

 

 

 
 

RAZPIS ZA ZBIRANJE KANDIDATOV  
ZA ŠTUDIJSKO IZMENJAVO V OKVIRU SPORAZUMA S  
ZURICH UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES (ZHAW)  

 
 
1. NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA 
lzvajalec javnega razpisa je Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 
Jamova 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju UL FGG), v sodelovanju s Zurich University of 
Applied Sciences ("ZHAW"), Švica.  
 
2. NAMEN IN CILJ JAVNEGA RAZPISA 
Univerza v Ljubljani in ZHAW sta sklenila dogovor, ki vključuje izvedbo dvojnih študijskih 
programov (dvojna diploma) za študente magistrskih študijskih programov obeh univerz. 
Cilj tega javnega razpisa je zagotoviti študentom Magistrskega študija Vodarstvo in okolj-
sko inženirstvo opravljanje dela študijskih obveznosti na ZHAW.   
 
3. POGOJI ZA PRIJAVO 
- Na razpis se lahko prijavi študent 1. letnika magistrskega študijskega programa Vo-

darstvo in okoljsko inženirstvo UL FGG, ki ima v celotnem času študijske izmenjave 
na ZHAW aktiven status študenta na UL FGG.  

- Obdobje izmenjave je omejeno na en semester v študijskem letu 2018/19 
- Na razpis se lahko prijavi študent z ustreznim znanjem vsaj angleškega jezika, pre-

dnostno tudi nemškega jezika. 
 
4. MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG 
- dosedanji študijski uspeh; upošteva se povprečna ocena vseh opravljenih izpitov in vaj na 

vseh stopnjah študija do oddaje vloge, 
- motivacijsko pismo,  
- poznavanje angleškega ali nemškega jezika ter 
- morebitne obštudijske dejavnosti in drugi dosežki na področju študija. 
 
ZHAW si pridržuje pravico do dokončne potrditve sprejema izmenjalnega študenta.  
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5. VSEBINA IN PRIPRAVA VLOGE 
Prijava v okviru predmetnega razpisa mora vsebovati:  
- izpolnjeno prijavnico (v prilogi tega razpisa) 
- življenjepis (CV) v angleškem ali nemškem jeziku 
- motivacijsko pismo  v angleškem ali nemškem jeziku 
- dokazilo o povprečni oceni vseh do prijave opravljenih izpitov in vaj na vseh doslej 

opravljenih stopnjah študija 
 
6. DOGOVOR O OPRAVLJANJU OBVEZNOSTI 
Pravice, obveznosti in odgovornosti študenta in izvajalca javnega razpisa bodo konkret-
neje opredeljene po postopku izbire v študijskem sporazumu med študentom, UL FGG in 
ZHAW.  
 
7. NAČIN IN ODDAJA VLOG 
Prijave v skladu z navodili sprejemamo najkasneje do 15. 1.2018 na elektronski pošti 
romana.hudin@fgg.uni-lj.si.  
 
Prijave oddane po predpisanem roku za oddajo, ne bodo  obravnavane. 
 
Več informacij pri kontaktnih osebah:  

- formalne zadeve Romana Hudin (romana.hudin@fgg.uni-lj.si) 
- vsebinske zadeve doc. dr. Simon Rusjan (simon.rusjan@fgg.uni-lj.si)   

 
 
4. OBVEŠČANJE O IZBORU 
O izboru bodo študenti obveščeni s sklepom, ki ga izda UL FGG. 
 
5. UGOVOR 
Morebitne ugovore zoper sklepe iz prejšnje točke javnega razpisa lahko prijavitelji vložijo 
pri zgoraj navedenih kontaktnih osebah v roku 8 dni od vročitve sklepa. O ugovoru s skle-
pom odloči Komisija za izbor študentov. V ugovoru morajo biti v pisni obrazložitvi na-
tančno opredeljeni razlogi, zaradi katerih je ugovor vložen. Predmet ugovora ne morejo 
biti pogoji za prijave študentov in postavljena merila za ocenjevanje vlog.  
 
 
Ljubljana, dne 21. 11. 2017 
 
 
Predstojnik oddelka za Okoljsko gradbeništvo 
 
izr. prof. dr. Dušan Žagar, l.r. 
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