ŠTUDIJSKA IZMENJAVA (ŠTUDIJ)
• Kyungpook National University, College of IT Engineering
• Izmenjava za en semester (15 tednov) ali celoletna
od 2 do 12 mesecev
• zimski (od 29. avgusta do srede decembra)
• poletni (od 2. marca do srede junija)

IZBRANI ŠTUDENTI
• So opravičeni plačila šolnine na KNU
• Pridobijo status rednega študenta na KNU
• KNU Student Buddy Program

1 S izr. prof. Peter Peer
-

Gostujoči profesor na poletni šoli na KNU, junij in julij 2018

2 S Spletne strani KNU
-

-

College of IT Engineering
- School of Electronics Engineering (prof. Dong Seog Han)
- School of Computer Science and Engineering
- Department of Electrical Engineering
- Department of Mobile Engineering
Seznam predmetov
- za Exchange Students
- letošnji predmeti za orientacijo
- en tuji jezik: korejščina

KNU krediti
1
2
3
4
5
6

ECTS krediti
1
3
5
6
8
10

dodiplomski: največ 21 KNU kreditov
magistrski: največ 9 KNU kreditov

KAKŠNI SO STROŠKI?

KAKŠNI SO POGOJI ZA PRIJAVO?
1
2

3
4

Status študenta FRI v celotnem
času izmenjave
Pred izmenjavo uspešno zaključeno
najmanj eno leto študija na FRI
- opravljenih 60 ECTS obveznosti
Povprečna ocena najmanj 7,0
Skupaj opravljenih manj kot 40
ECTS na predhodnih izmenjavah

Vsi stroški, vezani na bivanje v tujini v času študija, kot
tudi stroški poti, zdravstvenega zavarovanja ter drugi
osebni stroški, so obveznost izbranih študentov.

??? EUR
zdravstveno
zavarovanje,
drugi osebni
stroški ...

850 EUR
stroški poti do
Južne Koreje

800 EUR
nastanitev za en semester
+ trije obroki na dan
*Možnost pridobiti štipendijo za izmenjavo tudi na razpisih, ki jih
objavlja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad
Republike Slovenije.

ŠTUDIJSKA IZMENJAVA (ŠTUDIJ)
• Hong Kong Baptist University, Department of Computer Science
• Izmenjava za en semester ali dva semestra
od 2 do 12 mesecev
• zimski (od 28. avgusta do srede decembra)
• poletni (od 8. januarja do srede maja)

IZBRANI ŠTUDENTI
• So opravičeni plačila šolnine na HKBU
• Pridobijo status rednega študenta na HKBU
• HKBU Buddies Scheme

1 S Spletne strani HKBU
-

Informacije za Incoming Exchange Students
Department of Computer Science
- Faculty of Science
Seznam predmetov
- za Exchange Students
- letošnji predmeti za orientacijo
- en tuji jezik: kitajščina
- 15 units na HKBU = 30 ECTS kreditov

KAKŠNI SO STROŠKI?

KAKŠNI SO POGOJI ZA PRIJAVO?
1
2

3
4

Status študenta FRI v celotnem
času izmenjave
Pred izmenjavo uspešno zaključeni
najmanj dve leti študija na FRI
- opravljenih 120 ECTS obveznosti
Povprečna ocena najmanj 7,5
Skupaj opravljenih manj kot 40
ECTS na predhodnih izmenjavah

Vsi stroški, vezani na bivanje v tujini v času študija, kot
tudi stroški poti, zdravstvenega zavarovanja ter drugi
osebni stroški, so obveznost izbranih študentov.
460 - 870 EUR

600 EUR

obroki,
transport, razni
drugi osebni
stroški ...
(na mesec)

stroški poti do
Hong Konga

1.550 EUR
nastanitev za eno leto

*Možnost pridobiti štipendijo za izmenjavo tudi na razpisih, ki jih
objavlja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad
Republike Slovenije.

1

2

3
4

5

Izberi tujo institucijo za izmenjavo (KNU ali HKBU)
- izberi semester izmenjave (glede na obveznosti na FRI)
- izberi mentorja (katerikoli učitelj na FRI, ki ti pomaga pri izbiri
predmetnika; predhodno ga vprašaj za soglasje!)
Pripravi predlog predmetov (ki jih boš opravil na izmenjavi)
- pazi na ustrezno pretvorbo kreditov (število predmetov)
Pripravi motivacijsko pismo (ena do dve strani)
Izpolni vlogo za prijavo za izmenjavo v Studisu
- priloži motivacijsko pismo in predlog predmetov
- oddaj prošnjo
Rok za prijavo: petek, 23. februar 2018
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petek
23. 02. 2018

ROK ZA PRIJAVO NA RAZPIS
oddaja vloge preko Studisa

do petka
02. 03. 2018

OBVESTILO O IZBORU
preko elektronske pošte

KNU: maj/nov.
HKBU: maj/okt.

PRIJAVA NA TUJO INSTITUCIJO

KNU: jul./jan.
HKBU: jul./nov.

OBVESTILO O SPREJETJU

HKBU:
- Spletna prijava, izpolniti in natisniti
- Izpolnjen obrazec za vizo
- Potrdilo o odobritvi izmenjave (obrazec iz
prijave, podpiše koordinator)
- Potrdilo o opravljenih izpitih (v angleščini)
- Potrdilo o finančnem stanju

za zimski/poletni semester (glej spletne strani)

za zimski/poletni semester (glej spletne strani)

KNU:
- Spletna prijava, izpolniti in
natisniti
- Potrdilo o opravljenih izpitih
(v angleščini)
- Kopija potnega lista
- Potrdilo o nominaciji
(pripravi koordinator)

1

Spletna stran mednarodnih izmenjav izmenjave.fri.uni-lj.si
- Razpis za izmenjave v letu 2018/2019
- Pravilnik o mednarodnih izmenjavah (FRI)

GOVORILNE URE
KOORDINATOR ZA
MEDNARODNE IZMENJAVE

Četrtek od 12:00 do 13:00
Kabinet R3.73

dr. Alenka Kavčič

KONTAKT PO E-POŠTI
POMOČNIK KOORDINATORJA
ZA MEDNARODNE IZMENJAVE
mag. Ksenija Rozman

izmenjave@fri.uni-lj.si
alenka.kavcic@fri.uni-lj.si
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