
IZOBRAŽEVANJE V TUJINI – KAJ, 
KJE IN KAKO

Nizozemska, Velika Britanija, Švedska, Švica in Italija

PHOTO



Kdo smo?

• 25 let izkušenj
• 16 pisarn v Bolgariji, Romuniji, Albaniji, na Hrvaškem in 

Srbiji
• 40 % študentov, ki se odloči za študij v tujini v teh 

državah so naše stranke.

Programi:
• univerzitetno izobraževanje
• srednješolsko izobraževanje
• jezikovni tečaji
• program Work and Travel USA
• program Internship USA



Prijave za Dansko in Švedsko



Lastnosti univerz na Danskem

• 2 tipa univerz:
Universities – dodiplomski in podiplomski študij,
University Colleges in Academies – samo dodiplomski.

• Priljubljeni študijski programi: 
Universities: 1. Economics in Business; 2. Information
Technology; 3. Global Business Manufacturing; 4. 
Sustainable Biotechnology; 5. Mediology
University Colleges: 1. Marketing Management; 2. 
Computer Science in Multimedia Design; 3. 
Architectural Technology; 4. Tourism and Hospitality
Management 



Research Universities

Aarhus University:

• Campus Aarhus

• Campus Herning

University Colleges in Academies

• VIA University College

• International Business 
Academy IBA

• University College of 
Northern Denmark (UCN)

• Business Academy Aarhus

• Zealand Institute of 
Business and Technology 
(ZIBAT)



Stroški življenja v Skandinaviji

Danske in švedske šolnine za mednarodne študente se 
gibljejo okoli 11.000 evrov, za državljane EU pa šolnine 
NI.

• namestitev: hiša, stanovanje, soba?
• cena sobe: 350‒450 €*
• ostali mesečni stroški: 200‒300 €*
• Štipendije za evropske študente ne obstajajo, a študij 

je brezplačen.
• Na Danskem je možno študentsko delo (10‒12 

ur/teden), ki skupaj z državno podporo znaša do 700 €.

*Cene v Kopenhagnu so skoraj dvakrat višje.



Danska

• zadnji rok: 15. marec

• odgovori: junij/julij

Švedska

• zadnji rok: 15. april

• odgovori: junij

Roki za prijavo in odgovore



Prijave za Nizozemsko



Značilnosti univerz na Nizozemskem

2 tipa univerz:
• z akademskim podarkom: research universities
• s praktičnim poudarkom: universities of applied

sciences

Priljubljeni študijski programi:
Research universities: 1. Economics; 2. Behaviour in 
Society; 3. Engineering; 4. Language in Culture
Universities of Applied Sciences: 1. International
Business in Management Studies; 2. Language & 
Culture; 3. Behaviour & Society; 4. Engineering



RESEARCH UNIVERSITIES:

•Radboud University

• Tilburg University

UNIVERSITIES OF APPLIED SCIENCES:

• Hague UAS

• Avans UAS

• HZ UAS

• Fontys UAS

• Hanze UAS

• NHTV Breda UAS

• Saxion UAS

• Zuyd UAS

• Stenden UAS



Rok prijave, stroški in namestitev

• Rok prijave: 1. maj za research universities, 31. julija za UAS

• Za programe numerus fixus: 15. januar

• Оdgovori: 1 mesec po prijavi

• Mesečni stroški: odvisno od mesta, a pribl. 600-700 €*

• Vključen strošek namestitve: 300-350 €*

• Malo študentskih domov, več študentskih stanovanj!

*V Amsterdamu se cene podvojijo.



Posojila in možnosti dela

• Šolnina je okoli 8,000€, za državljane EU je znižana na 2,060€ letno

• Obstaja možnost brezobrestnega posojila za pokrivanje šolnine

• Pogoji za posojilo: redni študent na nizozemski univerzi, državljan EU, 
mlajši od 29 let

• Vračanje posojila: po diplomiranju, minimalno mesečno plačilo 45€

• Študentje lahko delajo,  a le do 10 ur na teden. Znanje jezika je nujno.



Prijave za Veliko Britanijo



Najboljše univerze v UK



Prijava in roki

• Kako se prijaviti?

• Prvi rok za leto 2019 je 15.januar

• 90 % univerz ima še vedno prosta mesta

• 15. 10. 2018 – Oxford, Cambridge in biomedicinski študiji

• 15. 1. 2019 – prvi rok prijav za drugo leto



Namestitev

Študentski domovi – prednost imajo študenti dodiplomskih programov
• 75‒160 funtov na teden
• Pogodbe se sklepajo za določeno število tednov.

Zasebna namestitev
• 350‒450 funtov mesečno brez stroškov

Najpogosteje je potreben še depozit v višini ene najemnine. 



Možnosti dela in štipendije

• Študentje imajo pravico delati do 20 ur na teden.

•Minimalna urna postavka je okoli 7 funtov.

•Med poletjem do maksimalno 40 ur na teden.

•Priporočilo: zagotovite si sredstva za prve tri mesece.

• Štipendije – za povprečno oceno nad 4,0 ali 4,5, za športnike z 
nacionalno kategorizacijo, za družine z nizkim dohodkom na nekaterih
univerzah (do 3000 funtov).



Posojilo za dodiplomski študij

• Šolnina za mednarodne študente je več kot 15.000 funtov, za državljane EU pa 
je znižana na največ 9250 funtov. 

• Študijski programi trajajo 3 ali 4 leta. 
• Obstaja možnost za posojilo za kritje celotne šolnine.
• Pogoji za posojilo: redni študent na britanski univerzi, državljan EU, starost od 

18 do 29 let.
• Vračanje posojila: po diplomiranju, začetek odplačevanja odvisen od višine 

plače, 9 % obresti; obveza za določeno število let, po izteku posojilo zapade.



Prijave za Švico



Švica je ena od najbolj priljubljenih držav za študij turizma.

Priljubljena študijska programa:
Hotel Management and Hospitality
Culinary Arts

Swiss Education Group
skupina najelitnejših fakultet, povezane s turizmom



• ŠTUDIJ

VRHUNSKE

KULINARIKE

• ŠTUDIJ MENEDŽMENTA

LUKSUZNIH HOTELOV IN

ZNAMK

• ŠTUDIJ

NOTRANJEGA

OBLIKOVANJA

HOTELOV

• AMERIŠKI ŠTUDIJSKI

PROGRAM

HOTELIRSKEGA

MENEDŽMENTA



Prijave za Italijo



•Predvsem študiji, povezani z oblikovanjem in modo

• FASHION DESIGN

•GRAPHIC DESIGN

• INTERIOR DESIGN

•PRODUCT DESIGN

•PHOTOGRAPHY



Dokumenti za prijavo

• Osebna izkaznica / Potni list 

• Мotivacijsko pismo

• Spričevala srednje šole (za dodipl.) 

• Priporočilo profesorja (1 za dodipl.)

• CV / življenjepis

• Сеrtifikat znanja jezika* 
(IELTS/TOEFL/Cambridge)

* Testi angleškega jezika za nekatere
univerze v UK so na voljo v pisarni Integrala, 
na nekaterih univerzah v UK zadostuje
državna matura.



Naša pomoč pri vpisu na želeno 
univerzo

• Prijava na izbrane programe, spremljanje poteka 
prijave in potrditev vpisa,

• pomoč pri izpolnjevanju dokumentov za posojilo,

• pomoč pri prijavi za univerzitetno namestitev,

• pomoč pri pisanju motivacijskega pisma,

• pomoč pri nakupu letalskih kart,

• telefonska številka za nujne primere v času 
potovanja,

• orientacija pred odhodom in povezovanje z 
drugimi študenti še pred začetkom študija.



Kako do nas?

www.integraledu.si  

info@integraledu.si  

040 282 989

IntegralEdu.si 

Integraledu.si



Najprej povabilo … 



… potem pa vprašanja!


