
 
 
 

 

 

 

Mobilnost študentov na FUDŠ 

 

V drugem semestru smo imeli na Fakulteti 6 tujih študentov na izmenjavi, s katerimi smo izvedli 

veliko zanimivih dogodkov: 

Jezikovno izmenjevalnico - kjer smo v sodelovanju z Erasmus+ in CEEPUS študenti osvežili svoje 

znanje angleščine in se tako na sproščen način znebili strahu pred tujim jezikom. 

 

Mednarodno večerjo - v  mesecu aprilu se je odvila prva mednarodna večerja, ki jo je FUDŠ skupaj s 

KGŠ-em organizirala z namenom povezati vse študente, tako tuje kot tudi slovenske, ki študirajo na 

Goriškem. In kako je potekala večerja? Vsak udeleženec je s seboj prinesel nekaj tipičnega iz svoje 

države - tipično hrano/pijačo/glasbo in nas postregel z zanimivimi informacijami o svoji državi. Jedli 

smo od slovenske frtalje, suhih klobas s Poljske (odličen prigrizek za na pot), romunsko mămăligo 

(kjer  gre pravzaprav za nam vsem znano polento), do popare (črnogorske jedi iz starega kruha, kjer 

čez prelijejo toplo žlico svinjske masti ali kajmaka). Tako smo na sproščen način spoznavali nove 

kulture in tradicije preko zgodb, hrane in dobre glasbe. Fotografije si lahko ogledate na naši FB strani. 

 

Svet v učilnici - v okviru projekta "Svet v učilnici" (World in Classroom), so tuji študenti prinesli košček 

svoje države v razrede na Goriškem. Gre za nacionalni projekt, ki je namenjen študentom, ki prihajajo 

v Slovenijo na izmenjavo preko programa CEEPUS, Erasmus+ ter ostalih bilateralnih sodelovanj ali 

drugih programov ter pobud. Tako so v marcu in aprilu tuji študenti obiskali učence 1. razreda 

Osnovne šole Ledine in Vrtec Nova Gorica, enota Ciciban, ter jim na preprost in razigran način 

predstavili svojo državo. 

 

Utrinki Erasmus+ in CEEPUS študijskih izmenjav - Se odločate za izkušnjo izmenjave, a ste še vedno v 

dvomih? Vse utrinke s študijskih izmenjav si lahko preberete na tej povezavi. Mogoče vas bodo prav 

besede naših študentov spodbudile za naslednji korak. 

https://www.facebook.com/fakultetazauporabnedruzbenestudije/
https://www.osms.si/index.php/novice/novice-podruznicna-sola-ledine/1540-svet-v-ucilnici
https://www.osms.si/index.php/novice/novice-podruznicna-sola-ledine/1540-svet-v-ucilnici
https://www.osms.si/index.php/novice/novice-podruznicna-sola-ledine/1540-svet-v-ucilnici
http://www.fuds.si/sl/utrinki-erasmus-ceepus-studentskih-izmenjav


 
 
 

 

     

 

 

Svečana podelitev diplom in promocija doktoric znanosti 2019 

 

 

 



 
 
 

Na fakulteti pa smo še posebej ponosni, da smo 7. junija 2019 v Mestni občini Nova Gorica gostili 

novo generacijo diplomantov diplomskega, magistrskega in doktorskega študija. Vseh skupaj jih je 

bilo kar 37. 

V okviru podelitve smo podelili tudi Gosarjeva dijaška priznanja. Dijaki so napisali esej na temo 

»Odgovornost do sebe, do drugih in do okolja – kaj lahko storim?« 

Fakulteta je podelila tudi priznanja osebam za izjemne uspehe, dosežke in zasluge pri 

znanstvenoraziskovalnem, pedagoškem in strokovnem delu, ki pomembneje prispevajo k celovitemu 

razvoju fakultete. Fakulteti je v čast, da se lahko pohvali s tako izjemnimi zaposlenimi in študenti, ki 

so s svojimi rezultati največji ponos fakultete. Več o prejemnikih priznanj si preberite na povezavi. 

 

V mesecu maju je na FUDŠ ponovno oživel Alumni klub FUDŠ 

Tudi po koncu študija ste lahko še vedno povezani s FUDŠ-em prek Alumni kluba in si tako povečate 

svojo mrežo kontaktov.  

 

      

 

 

Povabilo svojim prijateljev, znancev in sorodnikov k vpisu 
Študenti se zavedemo, da smo ravno mi tisti največji promotorji fakultete in njenih študijskih 
programov. V ta namen apeliramo na vas, da povabite k vpisu tudi svoje prijatelje, znance in 

sorodnike. 
Naj postane fakulteta prostor srečavanja z ljudmi, ki jih vežejo podobni interesi in s katerimi se 

imamo preprosto »fajn«. 
Več informacij o vpisu najdete na povezavi https://www.fuds.si/sl/vpis-201920 

  

 

 

 

 

https://www.fuds.si/sites/default/files/priloge-aktualnosti/brosura_priznanja_fuds_-koncna.pdf
https://www.facebook.com/groups/2062701043981622/
https://www.fuds.si/sl/vpis-201920


 
 
 

 

Študenti o FUDŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


