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Senat Visoke šole za dizajn (v nadaljevanju: VŠD) je na podlagi 146. člena Statuta VŠD na 3. redni seji 

dne 14.09.2010 sprejel 

 

PRAVILNIK O MEDUNIVERZITETNI MOBILNOSTI ŠTUDENTOV 

(Prečiščeno besedilo) 

 

ki obsega : 

- Pravilnik o meduniverzitetni mobilnosti študentov (v nadaljevanju pravilnik), ki ga je sprejel Senat 

VŠD na 2. redni seji dne 04.06.2008; 

- dopolnitve pravilnika, ki jih je sprejel Senat na 3. seji dne 14.09.2010. 

1. Splošne določbe 

1. člen 

(Vsebina pravilnika) 

Ta pravilnik ureja razpis, izbiro in druge postopke v zvezi z izvajanjem študijskih obveznosti za 

študente 

1., 2. in 3. stopnje na VŠD (v nadaljevanju študenti), ki želijo študirati na drugih visokošolskih zavodih 

(v 

Sloveniji in tujini), in za študente drugih visokošolskih zavodov (iz Slovenije in tujine), ki želijo študirati 

na 

VŠD na osnovi programov za izmenjavo (npr. Erasmus, CEEPUS in druge dvostranske pogodbe). 

2. člen 

(Nevtralna slovnična oblika) 

V tem pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za 

moške 

in ženske. 

2. Mednarodna mobilnost – študij študentov VŠD na visokošolskih zavodih v tujini 

3. člen 

(Udeleženci mednarodne mobilnosti) 
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V okviru programov za izmenjavo študenti lahko opravijo nekatere študijske obveznosti na 

visokošolskih 

zavodih v tujini (v nadaljevanju VZ v tujini). Študenti končajo študij na VŠD. 

4. člen 

(Obdobje študija) 

Študij na VZ v tujini lahko traja največ dvanajst mesecev, če sklenjeni sporazumi ali pravila, ki jih 

sprejme 

senat VŠD, ne določajo drugače. 

5. člen 

(Objava razpisa) 

Na osnovi podpisanih dvostranskih pogodb z VZ v tujini Pisarna za mednarodno in raziskovalno 

dejavnost, po pooblastilu dekana VŠD (v nadaljevanju dekan) izda razpis za študij v tujini. V razpisu se 

navedejo VZ v tujini, število prostih študijskih mest, razpisne pogoje in rok prijave. 

Kandidati oddajo vlogo v Pisarno za mednarodno in raziskovalno dejavnost VŠD (v nadaljevanju 

PMRD). 

V vlogi utemeljijo, zakaj želijo študirati na VZ v tujini, priložijo še življenjepis v slovenščini in angleščini 

(oz. 

v jeziku države, v kateri nameravajo študirati), po potrebi tudi Portfolio in dokazilo o izpolnjevanju 

razpisnih 

pogojev. 6. člen 

(Pogoji za študij v tujini in izbor študentov) 

Praviloma gre na študij v tujino lahko študent, ki  izpolnjuje pogoje, določene v programu izmenjave 

in 

opredeljene v razpisu: 

– ob prijavi ima status študenta VŠD; 

– ima povprečno oceno študija najmanj 7; 

– dokazuje znanje tujega jezika, v katerem se bo izvajal študijski program  na VZ v tujini. 

Pri odhodu v tujino je študent vpisan najmanj v 2.  letnik študijskega programa VŠD.  Če se prijavi več 
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kandidatov, kot je prostih študijskih mest na posameznem VZ v tujini, se pri izboru upoštevajo 

naslednja 

merila po vrstnem redu: 

– letnik študija, 

– višja povprečna ocena študija, 

– višja ocena iz tujega jezika, 

– tutorstvo tujemu študentu in 

– mednarodne dejavnosti v okviru obštudijske dejavnosti. 

V primeru enakovrednosti kandidatov se s kandidati opravi razgovor. 

Na podlagi razvrstitve prijav dekan na predlog prodekana, pristojnega za področje izobraževanja (v 

nadaljevanju prodekan), odloči o izbranih kandidatih za študij v tujini. 

7. člen 

(Odobritev opravljanja študijskih obveznosti na VZ v tujini) 

Študent predlaga učne enote, ki jih bo poslušal na VZ v tujini (obrazec M1 - Študijski sporazum) na 

osnovi 

nabora učnih enot na VZ v tujini. Učne enote morajo biti po vsebini, zahtevnosti in kreditnih točkah 

primerljive z učnimi enotami študijskih programov VŠD na ustrezni stopnji študija. K obrazcu M1 

študent 

predloži tudi vsebine predmetov, ki si jih je izbral na VZ v tujini. 

Prodekan za študijske zadeve oz. predstojnik katedre v skladu s tem pravilnikom določi katere učne 

enote 

(predmete) iz študijskega programa VŠD bo študent nadomestil z opravljenimi učnimi enotami 

(predmeti) 

na VZ v tujini. Na predlog Prodekana za študijske zadeve oziroma predstojnika katedre dekan podpiše 

mednarodni študijski sporazum – Learning Agreement (v nadaljevanju MŠS). VŠD pošlje MŠS 

kandidatu 

v podpis. MŠS je sklenjen, ko ga podpiše študent, ki se bo izmenjave udeležil, predstojnik katedre, 

dekan, 

institucionalni koordinator VŠD in institucionalni koordinator VZ v tujini. 
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7.a člen 

(študijska izmenjava z namenom pisanja diplomskega dela v tujini) 

V primeru, da kandidat odhaja na izmenjavo z namenom priprave oziroma pisanja diplomskega dela, 

mora slediti naslednjim navodilom in ustrezati naslednjim pogojem: 

- izmenjava naj poteka v diplomskem letu (absolvent) oziroma semestru (letni semester tretjega 

letnika); 

- primeru, da kandidat odhaja na izmenjavo v drugem semestru tretjega letnika mora imeti vse izpite 

za 

tretji letnik opravljene ali pa za manjkajoče poiskati na instituciji gostiteljici primerljive ter jih v tujini 

opraviti; 

- kandidati si mora pred odhodom v tujino poiskati  mentorja za diplomsko nalogo in se z mentorjem 

dogovoriti katere dele oziroma poglavja diplomske naloge bo pripravil v tujini; 

- kandidat si mora na instituciji gostiteljici poiskati so-mentorja za diplomsko nalogo, ki bo izvajal 

nadzor 

nad študijsko izmenjavo kandidata v tujini; 

- po vrnitvi na matično institucijo mora kandidat v PMRD VŠD oddati: seznam prebrane literature v 

tujini, 

pripravljena poglavja diplomske naloge in potrdilo o opravljenih konzultacijah pri so-mentorju na 

instituciji 

gostiteljici. 

8. člen 

(Sprememba nabora učnih enot) 

Če se po podpisu MŠS spremeni nabor učnih enot, ki jih bo študent opravljal na VZ v tujini, študent 

najpozneje v 30 dneh po začetku predavanj spremenjene učne enote na VZ v tujini izpolni obrazec 

M2: 

M2 - Sprememba mednarodnega učnega sporazuma – Changes to Learning Agreement (v 

nadaljevanju 

SMŠS) in ga pošlje v PMRD VŠD. Dekan na predlog prodekana za študijske zadeve oziroma 

predstojnika 

katedre odloči o soglasju SMŠS. 9. člen 
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(Način opravljanja študijskih obveznosti) 

Študent VŠD opravlja študijske obveznosti na VZ v tujini v skladu s pravili VZ v tujini. 

10. člen 

(Postopek po opravljenih obveznostih na VZ v tujini) 

Pred odhodom na VZ v tujini mora študent v Referat VŠD oddati obrazec M2 – Prijava študija v tujini. 

Obvezni prilogi obrazcu sta podpisan obrazec MŠS in potrdilo o sprejetju na VZ v tujini (potrdilo je 

lahko 

tudi v obliko elektronskega sporočila. 

Po vrnitvi iz tujine študent odda v Referat vlogo za priznanje učnih enot, opravljenih na VZ v tujini, in 

ji 

priloži: 

– potrdilo o opravljenih izpitih na VZ v tujini (Transcript of Records), 

– kopijo MŠS in SMŠS, 

– opise opravljenih učnih enot in 

– ocenjevalno lestvico. 

V skladu s tem pravilnikom dekan na predlog prodekana za študijske zadeve oziroma predstojnika 

katedre 

določi oceno in kreditne točke, ki jih bo študent uveljavljal na VŠD na podlagi pridobljenih ocen in 

kreditnih 

točk na VZ v tujini. 

Opravljene učne enote v indeks študenta vpišejo v Referatu v skladu s sklepom dekana. Pri tem se 

učne 

enote iz študijskega programa VŠD nadomestijo z opravljenimi učnimi enotami v tujini. Študentu se v 

indeks vpišejo ocena, datum opravljanja učne enote ter število kreditnih točk za določen letnik. 

Opravljene 

učne enote se zapiše v izvirnem jeziku. 

Čas in kraj študija na VZ v tujini se študentu zavedeta tudi v Prilogo k diplomi (Diploma Suplement) 

11. člen 

(Sistem ocenjevanja) 
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Ocene, ki jih je študent dosegel pri posameznih učnih enotah na VZ v tujini, se prevedejo v sistem 

ocenjevanja, ki velja v Sloveniji, na primer: 

V ZDA Po ECTS V Sloveniji 

A+, A, A- A  10 

B+, B B   9 

B- C    8 

C+, C, C- D   7 

D+, D E   6 

12. člen 

(Evidence) 

V času od prijave na razpis do izdaje sklepa dekana o priznanju izpitov vodi evidenco študenta PMRD. 

Po 

končanem postopku PMRD pošlje referatu potrdilo o opravljenih izpitih (Transcript of Records) in 

sklep 

dekana. Evidenca o izdanih potrdilih je trajna. 

3. Mednarodna mobilnost – študij študentov iz tujine na VŠD 

13. člen 

(Mednarodna mobilnost) 

Študenti VZ iz tujine lahko opravljajo študijske obveznosti na 1., 2. in 3. stopnji na VŠD. 

14. člen 

(Prijava) 

V skladu z razpisnimi roki VŠD Mednarodna pisarna VZ v tujini v PMRD VŠD posreduje nominacije 

izbranih študentov (nominacije posreduje v pisarno po elektronski pošti). Študent VZ v tujini pošlje 

PMRD 

na VŠD izpolnjeno prijavnico za študij (Application Form), skupaj z MŠS (Learning Agreement). 

Dekan na predlog prodekana podpiše MŠS. Če je kandidat izbral učne enote, ki se v izbranem kvartalu 

na 
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VŠD ne bodo izvajale, PMRD lahko pozove študenta iz tujine, da dopolni oziroma popravi MŠS. PMRD 

o podpisu MŠS obvesti Mednarodno pisarno VZ v tujini in gostujočega študenta. Septembra dekan 

na predlog prodekana pripravi predlog za izvedbo učnih enot za študente iz tujine. 

Služba za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje VŠD pomaga študentom pri iskanju 

namestitve. 

Študent VZ v tujini ima v času študija na VŠD status študenta VŠD in s tem iste obveznosti in pravice 

kot 

drugi študenti. 

VŠD za tuje študente izpolni obrazec za izdajo študentske izkaznice in ga pošlje službi za mednarodno 

in 

meduniverzitetno sodelovanje VŠD, ta pa poskrbi za izdelavo izkaznice. 

15. člen 

(Način opravljanja študijskih obveznosti) 

Študenti opravljajo študijske obveznosti v skladu s študijskim programom VŠD in učnim načrtom VŠD. 

Zanje velja pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja VŠD. 

16. člen 

(Potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih) 

PMRD VŠD izda študentu potrdilo o opravljenih obveznostih (Transcript of Records). Potrdilo podpiše 

dekan. 

Obvezne sestavine potrdila so: ime in priimek študenta, rojstni datum, ime in vrsta študijskega 

programa, 

ime matične enote institucije, ime nosilca učne enote, naziv učne enote, število kreditnih točk, ocena, 

datum opravljanja izpita in opis ocenjevalnega sistema na VŠD (obrazec M5). 

17. člen 

(Evidence) 

Dokumentacijo tujega študenta vodi in hrani PMRD. Evidenca o izdanih potrdilih je trajna. 

4. Nacionalna mobilnost – študenti VŠD, ki opravljajo študijske obveznosti na drugem 

visokošolskem zavodu v Sloveniji 
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18. člen 

(Udeleženci nacionalne mobilnosti) 

V skladu s študijskimi programi lahko študenti VŠD  na drugem VZ v Sloveniji opravljajo študijske 

obveznosti na akreditiranih študijskih programih 1., 2. in 3. stopnje. 

19. člen 

(Odobritev opravljanja študijskih obveznosti na drugem VZ v Sloveniji) 

Študent VŠD, ki želi opraviti študijske obveznosti na drugem VZ v Sloveniji, pošlje predlog 

nacionalnega 

študijskega sporazuma (v nadaljevanju NŠS) v Referat. 

Na predlog prodekana za študijske zadeve oziroma predstojnika katedre sprejme dekan odločitev o 

opravljanju študijskih obveznosti študenta na drugem VZ v Sloveniji. 

Prodekan za študijske zadeve oziroma predstojnik katedre, v skladu s tem pravilnikom, določi katere 

učne 

enote iz študijskega programa VŠD bo študent nadomestil z opravljenimi učnimi enotami na VZ v 

Sloveniji. Nato na predlog prodekana za študijske zadeve oziroma predstojnika katedre odobri NŠS. 

Referat pošlje študentu podpisan NŠS skupaj z navodili o nadaljnjem postopku. 

Če dekan zavrne NŠS, pošlje Referat študentu nepodpisan NŠS skupaj z obrazložitvijo. 

20. člen 

(Vpis ocen) 

Po opravljeni/-ih učni/-ih enoti/-ah na drugem VZ v Sloveniji odda študent VŠD v Referat vlogo za 

priznanje učnih enot in ji priloži: 

– potrdilo o opravljenih izpitih, ki ga izda drug VZ v Sloveniji, in 

– kopijo NŠS. 

Opravljene obveznosti vpišejo v Referatu v indeks študenta v skladu s sklepom dekana. Pri tem se 

študijske obveznosti iz študijskega programa VŠD nadomestijo z opravljenimi študijskimi obveznostmi 

na 

drugem VZ v Sloveniji. Študentu se v indeks vpišejo ocena, datum opravljanja obveznosti ter število 

kreditnih točk za določen 
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letnik. 

Čas in kraj študija na VZ v Sloveniji se študentu zavedeta tudi v Prilogo k diplomi (Diploma 

Suplement). 

21. člen 

(Evidence) 

Dokumentacijo študenta vodi in hrani referat. Evidenca o izdanih potrdilih je trajna. 

5. Nacionalna mobilnost – študenti drugih visokošolskih zavodov v Sloveniji, ki opravljajo 

študijske obveznosti na VŠD 

22. člen 

(Udeleženci nacionalne mobilnosti) 

Študenti drugih VZ v Sloveniji (v nadaljevanju študenti) lahko opravljajo nekatere študijske obveznosti 

na 

VŠD. 

23. člen 

(Prijava) 

Študent pošlje NŠS v Referat VŠD ali v pisarno za mednarodno in raziskovalno dejavnost. Dekan na 

predlog prodekana za študijske zadeve oziroma predstojnika katedre sprejme odločitev o opravljanju 

študijskih obveznosti študenta na VŠD. 

Če dekan odobri NŠUS, pošlje referat drugemu VZ v Sloveniji originalni izvod podpisanega NŠS, 

študentu 

pa skupaj s fotokopijo NŠS še obrazec M4 (Prijava kandidata) in študijski vodnik oz. učni načrt 

izbranih 

učnih enot. 

Če dekan NŠS zavrne, pošlje referat študentu nepodpisan NŠS skupaj z obrazložitvijo. 

24. člen 

(Način opravljanja študijskih obveznosti) 

Študenti opravljajo študijske obveznosti v skladu s študijskim programom VŠD in učnim načrtom VŠD. 

Zanje velja pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja VŠD. 
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25. člen 

(Potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih) 

VŠD izda študentu potrdilo o opravljenih obveznostih. Potrdilo podpiše dekan. Obvezne sestavine 

potrdila 

so: 

ime in priimek študenta, rojstni datum, ime in vrsta študijskega programa, ime matične institucije, 

ime 

nosilca učne enote, naziv učne enote, število kreditnih točk, ocena, datum opravljanja izpita. 

26. člen 

(Evidence) 

Dokumentacijo študenta vodi in hrani referat. Evidenca o izdanih potrdilih je trajna. 

27. člen 

(Obveznosti, opravljene izven institucionalizirane izmenjave študentov) 

Za programe izmenjav, ki ne sodijo v okvir institucionaliziranih izmenjav, se uporabljajo določbe 

pravilnika 

o vseživljenjskem izobraževanju. 

6. Končne določbe 

28. člen 

(Ugovor) 

V skladu s statutom VŠD ima študent pravico do ugovora zoper sklepe, ki jih organi VŠD sprejmejo o 

njegovih pravicah, obveznostih in odgovornostih. 29. člen 

(Finančne zadeve) 

Pri tristransko podpisanem NŠS študent nima finančnih obveznosti do VŠD. Visokošolska zavoda 

poračunata finančne obveznosti na osnovi izmenjave kreditnih točk. 

Pri dvostransko podpisanem NŠUS ima študent finančne obveznosti do VŠD. VŠD študentu zaračuna 

na 

osnovi kreditnih točk. 

30. člen 
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(Tolmačenje pravil) 

Za tolmačenje tega pravilnika je pristojen Senat VŠD. 

31. člen 

(Veljavnost pravilnika) 

Pravilnik začne veljati s 01.10.2010. 

Pravilnik se objavi na spletni strani VŠD. 

doc. Nada Rožmanec Matičič, univ.dipl.inž.arh. 

l.r. 

Dekanja VŠD 

Obrazci in priloge (v ŠIS): 

Obrazec M1: Mednarodni študijski sporazum (Learning Agreement) 

Obrazec M2: Sprememba mednarodnega študijskega sporazuma (Changes to Learning Agreement) 

Obrazec M3: Nacionalni študijski sporazum 

Obrazec M4: Prijava kandidata 

Obrazec M5: Potrdilo o opravljenih obveznostih (Academic Transcript) 


