
 
 

 
 
 

 

Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto  
Na Loko 2  
8000 Novo mesto  

• študent je v tekočem študijskem letu vpisan v študijski program na FZV NM (veljaven 
status študenta); 

• je na prvi stopnji študija opravil VSE s št. programom predpisane obveznosti za 1. letnik; 
• še ni izkoristil možnosti izmenjave v skupnem obsegu 12 mesecev na vsaki stopnji 

študija; 
• razpoložljiva gostujoča institucija, na kateri želi kandidat opravljati mednarodno 

izmenjavo glede na program dela FZV NM za tekoče študijsko leto; 
• znanje ustreznega tujega jezika, ki ga bodo študenti uporabljali na gostujoči instituciji 

(če gre za angleščino – opravljen izpit iz SAJ); 
• študijski uspeh študenta (število opravljenih študijskih obveznosti in dosežena 

povprečna ocena); 
• kot dodatni kriterij se upoštevajo: obštudijske dejavnosti in drugi študijski dosežki 

študenta. 

O izbiri boste izbrani kandidati obveščeni po elektronski pošti, navedeni v prijavnem obrazcu, 
najkasneje v 8 delovnih dneh po koncu prijavnega roka. 

Pisarna za mednarodno mobilnost FZV 

Predvideno trajanje izmenjave: od 2 mesecev do 6 mesecev.  
Vse dodatne informacije dobite v referatu za študentske zadeve oz. v pisarni za mednarodno 
mobilnost.  
 
KAKO SE PRIJAVITI? 
 

• izpolnite prijavni obrazec 
• dodajte priloge: MOTIVACIJSKO PISMO v slovenskem in angleškem jeziku (v primeru, 

če bo glavni jezik sporazumevanja angleški)  
 
Prijavo oddajte v referatu za študentske zadeve v času uradnih ur ali pa jo pošljite na fakulteto 
po pošti, s pripisom »Prijava na mednarodno mobilnost«.  
 

Rok za prijavo je 31. maj 2018 oziroma do zapolnitve prostih mest.  
 
 

Pogoji za opravljanje kliničnega/praktičnega usposabljanja v tujini so:  

Pisarna za mednarodno mobilnost študentov FZV v sklopu mednarodne izmenjave za vse 
študente rednega in izrednega študija, razpisuje 4 mesta za kliničnega/praktičnega 
usposabljanja. 
Usposabljanje bo potekalo v okviru sektorskega programa Evropskih skupnosti ERASMUS+ 
»Individualna mobilnost« pod okriljem ene izmed institucij s katero ima FZV podpisan bilateralni 
sporazum. 

RAZPIS ZA KLINIČNO/PRAKTIČNO USPOSABLJANJE V 
TUJINI ZA ZIMSKI SEMESTER ŠTUDIJSKEGA LETA 
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