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Predstavitev dvojnega študijskega programa s 

TU Graz



Koordinatorji in administrativna pomoč

TU Graz

Akademski koordinator: prof. Christian Gütl: c.guetl@tugraz.at

Mednarodna pisarna, Manuel Ausserlechner: 

manuel.ausserlechner@tugraz.at

UL FRI 

Akademski koordinator: prof. dr. Danijel Skočaj: danijel.skocaj@fri.uni-lj.si

Mednarodna pisarna, Vesna Gračner: izmenjave@fri.uni-lj.si

Predstavniki 

programa



Academic Coordinator

assoc prof.dr. Christian Gütl: 
Contact: c.guetl@tugraz.at

International office 

Manuel Ausserlechner
Contact: manuel.ausserlechner@tugraz.at

Graz

University of  

Technology



Kaj je dvojni študijski program?

▪ Dve diplomi magistrskega študija

▪ UL FRI

• Tehniške univerze Gradec

▪ Študent pridobi mednarodne kompetence

ter večje zaposlitvene možnosti

Dvojni 

študijski 

program
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Kaj pridobim z dvojno diplomo?

▪ 2 diplomi iz držav EU

▪ Možnost dela v laboratorijih TU Gradca

▪ Predmeti, ki jih FRI ne ponuja

▪ Dodano vrednost delodajalcem v Sloveniji

▪ Izkušnjo samostojnega življenja v tujini

▪ Nove prijatelje iz tujine



Obveznosti
▪ Študent FRI v 2. letniku magistrskega študija (vsaj) en semester gostuje na 

TUG

▪ Opraviti mora vse redne študijske obveznosti (30 ECTS) 

▪ 18 ECTS s predmeti

▪ 12 ECTS z delom na magistrski nalogi

▪ Dodatno še 12 ECTS obveznosti 

▪ Predmeti, seminarji po lastni izbiri

▪ Magistrska naloga pod mentorstvom mentorja s FRI in somentorstvom
somentorja s TUG

▪ Magistrsko delo v angleščini



Študent mora jeseni izpolnjevati pogoje za vpis v 2. letnik magistrskega 
študija

▪ Povprečna ocena dodiplomskega študija vsaj 8

▪ Povprečna ocena 1. letnika magistrskega študija vsaj 8

▪ Ustrezno znanje angleškega jezika, raven vsaj B2

Priložiti je potrebno certifikat o znanju angleškega jezika (lahko tudi 
samo kasneje ob spletni oddaji dokumentov na TU Graz) 

Pogoji

Za 

Prijavo



Prijava
Kako se prijavim?

▪ Prijavni obrazec poslati na email izmenjave@fri.uni-lj.si

▪ Prijava tudi za Erasmus+ štipendijo z obrazcem iz razpisa

▪ Rok: 16. 1. 2022

Prijava naj vsebuje:

• Prijavni obrazec

• Motivacijsko pismo

• Morebitno potrdilo o 
znanju angleškega jezika



Izbor

Kandidata 

▪ Intervjuji v sredini februarja 2022

Kriteriji:
▪ Uspeh na dodiplomskem študiju

▪ Uspeh na podiplomskem študiju

▪ Motivacijsko pismo, osebni razgovor

▪ Znanje angleščine

▪ Delna potrditev kandidatov v marcu

▪ Dokončna potrditev do konca septembra 2022
Ko so izpolnjeni pogoji za napredovanje v 2. letnik

▪ Razpisanih je do 10 mest



Dvojni 

študijski 

program

Izbor predmetov, področja

Zgornji seznam je le okviren, vse predmete najdete na portalu TUG, na voljo tukaj. 

▪ Algorithms and Theoretical Computer Science

▪ Data Science: data management, data mining, social data science,…

▪ Games Engineering: alghoritms and sowftware technologies, Human computer interaction, visual

computing

▪ Information Security: crypgology and privacy, system security, secure applications

▪ Intelligent Systems: robotics, sofwate technology

▪ Interactive and Visual Information Systems: mobile and web appilcations, data mining and AI

▪ Machine Learning: signal processing, optimization, statistics and data mining

▪ Robotics: computer vision, AI, software engineering

▪ Software Technology: software design, engineering, safe and secure systems

▪ Visual Computing: computer graphics, computer vision, visualization

http://www.tugraz.at/go/search-courses


Štipendija

Erasmus+

Štipendija za izmenjavo: 

▪ 1 ali 2 semestrska štipendija

▪ Znesek: 600 € + dodatek 

▪ Pogoj: 

▪ na magistrskem študiju študent še ni izkoristil 12 mesecev štipendije 
za izmenjavo preko Erasmus+

Prijavni obrazec za štipendijo skupaj s prijavo na dvojni študijski program

Info: izmenjave@fri.uni-lj.si, vesna.gracner@fri.uni-lj.si



Dodatne 

Informacije 

▪ Razpis

▪ Spletna stran FRI, TU Graz

▪ Spletna učilnica: dodatne informacije študentov

▪ Koordinator programa. Danijel.skočaj@fri.uni-lj.si

▪ Vodja mednarodne pisarne: vesna.gracner@fri.uni-lj.si

mailto:Danijel.skočaj@fri.uni-lj.si


Tilen 

Kopač

Izkušnje študenta

Študij v Gradcu

▪ Pester izbor predmetov, mogoče je izbrati tudi biomedicinske

▪ Predavanja in vaje so ločene in ni potrebno izbrati obojih, je pa to 

priporočljivo

▪ TUGraz Online ≈ Studis, Teach Center ≈ Spletna učilnica

Prevoz

▪ Avto Ljubljana-Gradec ≈ 2h

▪ Vlak Ljubljana-Celje-Maribor-Gradec ≈ 3h15min

▪ V mestu tramvaj, v okolici vlaki in avtobusi

▪ Mnogo ljudi uporablja kolo ali hodi peš

▪ Uporabni aplikaciji: ÖBB za vlake in GrazMobil za tramvaje ter 

avtobuse

▪ Če imaš namen veliko potovati, kupi TopTicket



Tilen 

Kopač

Bivanje

▪ Organizaciji WIST in OeAD

▪ Zelo različne cene in tipi stanovanj

▪ Ponekod za dodatno plačilo na voljo tudi parkirni prostor

▪ V mojem primeru soba v dvosobnem stanovanju + parkirni prostor 
na ulici Moserhofgasse 41b 415 € + 55 €

Nasveti

▪ Udeleži se tečaja nemščine

▪ Dobro spremljaj septembrske orientacijske dogodke, saj je tam 
podanih ogromno uporabnih informacij

▪ Do časa začni kontaktirati potencialne mentorje za magistrsko 
nalogo, saj se ta proces lahko zavleče

▪ Če tujega mentorja ne navedeš v Studisu ob prijavi naslova teme in 
mentorja, moraš kasneje pisati Študentskemu referatu, ki ga doda v 
sistem

▪ Naloži si aplikacijo Studo, na kateri med drugim najdeš tudi 
neuradne študentske forume


