
 

 

 

 
SPREMEMBA NAJAVE ZA OPRAVLJANJE  
ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI  
NA TUJIH VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH 
 
 

  visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja  
  univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja  
  interdisciplinarni univerzitetni študijski program Upravna informatika 1. stopnja  
  magistrski študijski program Uprava 2.stopnja 
  skupni študijski program Management v upravi 2. stopnja  

(Ustrezno označite program!) 
1. PODATKI O ŠTUDENTU(izpolni študent/ka)  
Priimek in ime:        Vpisna številka:         
Naslov:        
GSM:       e-pošta:        
  
2. PODATKI O ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTIH  
(izpolni študent/ka) 

 

Na (vpišite popolno ime fakultete in univerze v tujini, kjer želite opravljati študijske obveznosti): 
_________________________________________________________  
v času od: _______ do: _______ 
 
bi želel/a opravljati naslednje študijske obveznosti, ki se mi bodo priznali kot naslednji predmeti: 

 

Naziv predmeta in spletna stran 
predmeta na tuji fakulteti 

ECTS 
(KT) 

Šifra 
predmeta 

na FU 

Naziv predmeta na FU  ECTS 
(KT) 

Podpis skrbnika 
študijskega 
programa 

            
  

                   
  

        

            
  

                   
  

        

            
  

                   
  

        

            
  

                   
  

        

            
  

                   
  

        

3. OPOMBA: Če se v spremembi najave doda predmet, se mora v stolpcu »Sprememba« podpisati nosilec 
predmeta na FU. 

 

 
Datum:_______________________                   Podpis študenta/ke________________________________ 

 
 
 

4. OBVEZNE PRILOGE:   
a) Učni načrt/i predmet/ov v tujini  

Prošnjo z dokazili pošljite na naslov:  
Fakulteta za upravo 
Komisija za dodiplomski študij oz. Komisija za podiplomski študij 
Gosarjeva 5 
1000  Ljubljana 

Obr. POŠ 17/2018  
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