
 

 

RAZPIS 

ZA IZBIRO KANDIDATOV ZA VKLJUČITEV V DVOJNI ŠTUDIJSKI 

PROGRAM PRVOSTOPENJSKEGA UNIVERZITETNEGA 

PROGRAMA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA  

V AKADEMSKEM LETU 2022/2023 

 
 
 



1 NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA RAZPISA 

Izvajalec razpisa je Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani, 

Večna pot 113, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: UL FRI), ki izvaja dvojni študijski 

program v sodelovanju s Kyungpook National University, Južna Koreja (v 

nadaljevanju: KNU).  

2 PREDMET RAZPISA 

Predmet razpisa je vključitev študentov prvostopenjskega univerzitetnega programa 

Računalništva in informatika v dvojni študijski program med KNU in UL FRI, ki temelji 

na sporazumu med KNU in UL FRI o akademskem sodelovanju pri izvajanju 

dvojnega študijskega programa. 

 

Študenti FRI se lahko prijavijo na eno izmed spodnjih področij, ki jih nudi KNU: 

- Dvojni študijski program Elektrotehnika (Electronics Engineering) 

- Dvojni študijski program Računalništva (Computer Science and Engineering) 

3 POSTOPEK, POGOJI, OBVEZNOSTI 

Študenti prvostopenjskega univerzitetnega programa, ki so izbrani za vključitev v 

dvojni študijski program, so na partnerski univerzi vpisani v četrti letnik. Vpis temelji 

na pogojih institucije, kot so akreditirani v programu. 

 

Študentom prvostopenjskega univerzitetnega programa, ki so izbrani za vključitev v 

dvojni študijski program, se na FRI priznata 1. in 2. letnik ter na partnerski univerzi 

1.,2. in 3. letnik. Na KNU študenti opravijo obveznosti četrtega letnika, ki se na FRI 

prizna kot 3. letnik. 

 

Obe partnerski fakulteti bosta priznali kreditne točke, ki so jih študenti pridobili na 

partnerski univerzi. 

 

Študenti, ki želijo izpolniti obveznosti tega sodelovanja, bodo na univerzi gostiteljici 

gostovali en letnik. Na univerzi gostiteljici bodo morali študenti opraviti študijske 

obveznosti v obsegu obremenitev, ki predstavljajo: 

- Delovno obremenitev enega letnika študija, od tega 54 ECTS kreditnih točk iz 

predmetov in 6 ECTS kreditnih točk za diplomsko delo, ki jih bo matična univerza 

priznala kot kreditne točke za pridobitev univerzitetne diplome. 

- in dodatno delovno obremenitev v obsegu 12 ECTS kreditnih točk ki jih bo 

študent opravil na univerzi gostiteljici. 



- Pri programu Eletronics Engineering mora študent v okviru omenjenih obveznosti  

obvezno opraviti predmeta Capstone Design Project 1 in 2 (skupaj 12 ECTS). 

Predmeta sta vključena v skupno kvoto kreditov in ne kot dodatna obvezna 

predmeta. 

 

Študenti dvojnega programa lahko predmete na univerzi gostiteljici izbirajo s 

seznama predmetov KNU in se lahko spreminja. Vsi predmeti se izvajajo v 

angleškem jeziku. 

 

 

Diplomsko delo 

 

Vsak študent bo izdelal diplomsko delo v skladu z obveznostmi študijskega programa 

svoje matične institucije (6 ECTS točk) na temo, ki jo bosta skupaj določila profesor s 

KNU in profesor z UL FRI. Oba profesorja bosta študentova mentorja.  

 

Zagovor diplomskega dela 

 

Študent mora opraviti vse obveznosti na partnerski univerzi in pripraviti diplomsko 

delo pred začetkom zaključnega izpita. Jezik opravljanja diplomskega izpita, vključno 

s pisno nalogo in ustnim zagovorom, je angleščina. 

 

Zagovor diplomskega dela običajno poteka na matični univerzi. Mentor in drugi 

raziskovalci partnerske institucije lahko zagovoru prisostvujejo osebno ali preko 

videokonference. Izvod celotnega poročila o diplomskem delu se pošlje obema 

partnerskima institucijama. 

 

Člane komisije za zagovor magistrskega dela imenujeta obe partnerski instituciji v 

skladu z zakonodajo in pravili, ki so v veljavi v obeh državah. 

 

Za študente UL FRI sestavljajo komisijo: 

 mentor na KNU, 

 mentor na UL FRI, 

 dodatni član iz UL FRI. 

 

 

 



Študenti, ki izpolnijo vse obveznosti obeh študijskih programov, ki sledijo iz tega 

razpisa, prejmejo diplomi obeh univerz. Diplomi bosta praviloma podeljeni ločeno na 

vsaki od univerz. Priloga k diplomi na vsaki univerzi bo vključevala informacije o 

mobilnosti študenta in podrobno navajala celotno akademsko delo, ki ga je študent 

zaključil na partnerski instituciji. 

 



4 ŠTEVILO ŠTUDENTOV  

V študijskem letu 2022/2023 je razpisanih (do) 10 vpisnih mest za oba študijska 

programa na KNU.  

 

5 POGOJI ZA PRIJAVO 

Na razpis se lahko prijavijo študenti, ki: 

 so v študijskem letu 2018/2019 vpisani v drugi letnik (ali pa so drugi letnik že 

uspešno zaključili in še niso vpisani v tretji letnik) prvostopenjskega 

univerzitetnega programa Računalništvo in informatika na UL FRI, 

 imajo v 1. in 2. letniku dodiplomskega študija povprečno oceno vsaj 8 (prav 

dobro), 

 imajo ustrezno znanje angleškega jezika s stopnjo najmanj B2  glede na 

CEFR lestvico. Komisija bo znanje angleškega jezika preverila na intervjujih.  

6 PRIJAVA 

Študenti, ki izpolnjujejo pogoje, izpolnijo prijavni obrazec in ga pošljejo na email 

izmenjave@fri.uni-lj.si, do 10. 04. 2022. Nepopolnih prijav in prijav, oddanih po 

predpisanem roku, ne bomo obravnavali. 

 

Na podlagi prejetih prijav bo izbirna komisija UL FRI pregledala vloge, izbrala 

kandidate in jih povabila na osebni razgovor najkasneje do 12. 04. 2022. 

 

Za prijavo na javni razpis mora študent predložiti popolno vlogo, ki vsebuje 

naslednje:  

 Izpolnjen in podpisan prijavni obrazec (priloga tega razpisa), 

 motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh,  

 morebitno potrdilo o ustreznem znanju angleškega jezika.  

 

7 IZBOR KANDIDATOV  

Študente bo izbrala posebna komisija na podlagi naslednjih kriterijev:  

 Uspeha v 1. in 2. letniku dodiplomskega študija, od 0 do 10 točk,  

 motivacijskega pisma in osebnega razgovora, ki bo organiziran v začetku aprila, 
od 0 do 10 točk, 
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 znanja angleščine (del osebnega razgovora bo potekal v angleškem jeziku), od 0 
do 10 točk. 
 

S prijavljenimi študenti bodo organizirani osebni razgovori v začetku meseca aprila. 
 

Komisija za izbor bo do sredine aprila izdelala listo izbranih kandidatov in o izbiri 
obvestila kandidate ter partnersko ustanovo. 
  

7.1. Seznam sprejetih na dvojni študijski program 
 
Dokončna izbira študentov bo potrjena septembra, ko bo razvidno, ali so študenti 

opravili vse študijske obveznosti prvega in drugega letnika in ali izpolnjujejo pogoje 

za vpis v tretji letnik.   

 

8 Seznam predmetov 
 
 
Seznam predmetov je na voljo na spletni strani univerze KNU.  
 
Študenti, ki bodo vpisani na dvojni študijski program Elektrotehnike morajo večino predmetov 
izbrati na School of Electronics Engineering ter študenti vpisani na program Računalništvo 
večino predmetov na School of Computer Science and Engineering. 
 
 
Pretvorba kreditnih točk ECTS in Korejskih kreditov 
 

ECTS Korejski 
krediti 

1 1 

3 2 

5 3 

6 4 

8 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Ljubljani,28. marec 2022 
 
 
 
 
 
 

http://en.knu.ac.kr/admission/exchange01.htm


PRIJAVA 

za vključitev v dvojni študijski program 
PRVOSTOPENJSKEGA UNIVERZITETNEGA PROGRAMA  

RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA V AKADEMSKEM LETU 2022/2023 
 

Prijavijo se lahko le študenti, ki so v akademskem letu 2021/2022 vpisani v 2. letnik prvostopenjskega 

univerzitetnega programa Računalništvo in informatika na UL UL FRI (ali pa so drugi letnik že uspešno 

zaključili in še niso vpisani v tretji letnik). 

Prijavo izpolnite čitljivo z velikimi tiskanimi črkami. Obvezno izpolnite vsa polja v prijavi (nekatera polja 

so že predizpolnjena)!  

 

Ime in priimek študenta ________________________________________________ 

Vpisna številka ______________________________________________________ 

Državljanstvo ________________________________________________________ 

Naslov stalnega prebivališča (naslov, poštna št., kraj) 

___________________________________________________________________ 

Naslov za obveščanje (če je drugačen od stalnega prebivališča) 

___________________________________________________________________ 

Telefon _____________________________________________________________ 

E-mail ______________________________________________________________ 

Znanje tujih jezikov ___________________________________________________ 

Prijava na program (obkroži): elektrotehnika / računalništvo 
 
___________________________________________________________________ 

 
 
 

Datum: ____________________      Podpis študenta: _____________________ 

 
 
Obvezna priloga: 

- motivacijsko pismo, 
- morebitno potrdilo o znanju tujih jezikov.  

 
 
Prijavo s prilogo oddajte najkasneje do vključno 10. 4. 2022 na email 
vesna.gracner@fri.uni-lj.si:, s pripisom »Prijava na dvojni študijski program KNU«.  
 

 

 


