
 
 
 
 
PRAVILNIK O ERASMUS IZMENJAVI 
 
Ta pravilnik je interne narave na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Določa postopke za sprejem in 
obravnavo Erasmus izmenjav za domače študente, ki prihajajo na izmenjavo in študente, ki iz tujine 
prihajajo na šolanje na Akademijo za glasbo v Ljubljani.  
 
 
DOMAČI ŠTUDENTI 
 
Za Erasmus izmenjavo se lahko prijavijo vsi študenti, ki so redno vpisani v vse letnike študija razen 
prvega. S prijavo se mora strinjati profesor glavnega predmeta.  
Študent na izmenjavi lahko izbira med predmeti, ki jih ponuja fakulteta, za katero se je odločil. Pred 
začetkom izmenjave mora pridobiti mnenja domačih profesorjev o priznavanju izpitov, ki jih bo opravil 
na izmenjavi.  
 
O izmenjavi in posledični odsotnosti študenta morajo biti obveščeni vsi profesorji, pri katerih študent 
obiskuje pouk in referat.  
 
Če je študent na izmenjavi in se torej zanj pouk ne izvaja, se to dejstvo zabeleži. Če profesor tega študenta 
v naslednjih petih semestrih dobi prijavo za sprejem tujega študenta v svoj razred, ga mora avtomatsko 
sprejeti, če študent izpolnjuje minimalne zahteve glede kakovosti svojega glasbenega izvajanja.  
 
Postopek priznavanja opravljenih izpitov na tuji fakulteti 
 
 
 
TUJI ŠTUDENTI 
 
O sprejemu tujih študentov se na podlagi študentove biografije in posnetkov, ki so poslani, odloči 
visokošolski učitelj ali več visokošolskih učiteljev določenega oddelka. Pri odločitvi za sprejem se preuči 
seznam preteklih izmenjav in na podlagi tega določi profesorja, ki lahko sprejme študenta.  
 
Postopek vpisovanja ocen za tuje študente  
Ocene za tuje študente se vpisujejo v formular Transcript of Records. Ta formular je mogoče najti na 
spletni strani Univerze v Ljubljani. Na tem formularju študent vpiše predmete (podobno kot v indeks), 
poleg predmeta se vpiše ocena (6-10). Za podpis profesorja na tem formularju ni predvidenega prostora, 
dobro pa je, da se profesor vpiše poleg vpisane ocene.  
Ocen se ne vpisuje v e-študent, saj ti študenti tam niso navedeni. 
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