PRAVILNIK PROGRAMA SLOVENŠČINA NA TUJIH UNIVERZAH
Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (uradno prečiščeno besedilo Ur. l. RS, št. 32/2012),
Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/2013), Uredbe o plačah in drugih prejemkih
javnih uslužbencev za delo v tujini (Ur. l. RS, št. 14/09, 16/09), Zakona za uravnoteženje
javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/2012), Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 8/2005),
Pravil Filozofske fakultete (uradno prečiščeno besedilo, 18. 4. 2012) in sprememb, dopolnitev
ter popravkov je Senat Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani na seji dne 2. 7. 2014 sprejel
Pravilnik programa Slovenščina na tujih univerzah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
S tem pravilnikom, ki je del Pravil Filozofske fakultete, se urejajo izvajanje programa
Slovenščina na tujih univerzah (v nadaljnjem besedilu: program), ter pravice in obveznosti
učiteljev slovenščine (v nadaljnjem besedilu: učitelji) na tujih univerzah.
2. člen
(opredelitev pojmov)
Pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– Učitelji so osebe, ki poučujejo slovenščino na univerzah v tujini.
– Program je skupek študijskih in obštudijskih dejavnosti, organiziranih za
delovanje lektoratov in študijev slovenistike na univerzah v tujini.
– Slovenistika so znanstvene discipline, ki proučujejo in omogočajo
poučevanje slovenskega jezika, književnosti in kulture.
– Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik je organizacijska enota, ki
deluje v okviru Oddelka za slovenistiko na Filozofski fakulteti Univerze
v Ljubljani (v nadaljevanju FF UL) in deluje kot nacionalni koordinator
in matični izvajalec programa.
3. člen
(namen in cilj programa)
Program je namenjen skrbi za organizacijo in delovanje lektoratov ter študijev slovenistike na
univerzah po svetu, vzpostavljanju in vzdrževanju stikov z učitelji in univerzami v tujini s
slovenističnimi študijskimi programi, stalnemu izobraževanju učiteljev, zagotavljanju
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delovnih pogojev, ki učiteljem na delu v tujini omogočajo strokovno delo, ter pripravi
ustreznih učnih gradiv.
Celovita podpora, ki jo zagotavlja program, ima za cilj kakovostni študij slovenščine ter
promocijo slovenske kulture, jezika in literature po svetu.

II. SREDSTVA ZA IZVAJANJE PROGRAMA
4. člen
(pravna podlaga lektoratov in študijev slovenistike)
Pravna podlaga za ustanavljanje in delovanje lektoratov ter študijev slovenistike na univerzah
v tujini, ki so financirani iz Republike Slovenije, so meddržavne pogodbe, programi o
sodelovanju ter meduniverzitetne in medfakultetne pogodbe z univerzami in fakultetami v
tujini. Predlog za ustanovitev ali spremembo statusa slovenistike ter podpis pogodbe ali
sporazuma lahko poda katerakoli stran, o uvrstitvi v delovni in finančni načrt pa odloča FF
UL.
5. člen
(zagotavljanje sredstev)
Za izvajanje programa se zagotavljajo sredstva iz proračuna Republike Slovenije kot posebna
namenska sredstva Univerze v Ljubljani za nacionalno pomembne naloge, Skrb za
slovenščino. Program uresničuje delovni in finančni načrt v okviru sredstev, ki jih zagotavlja
pristojno ministrstvo, in o tem poroča FF UL in ministrstvu.
Za izvajanje programa se lahko zagotavljajo sredstva tudi iz evropskih in drugih mednarodnih
virov ter donacij. Del sredstev za izvajanje programa na univerzi gostiteljici zagotavljajo
univerze gostiteljice.
6. člen
(tipi slovenistik glede na financiranje)
Tipi slovenistik so glede na zagotavljanje financiranja učiteljev naslednji:
Tip A: slovenistike, na katerih so učitelji financirani izključno iz sredstev Republike
Slovenije;
Tip B: slovenistike, na katerih so učitelji večinoma financirani iz sredstev Republike
Slovenije in v manjši meri s strani univerze gostiteljice;
Tip C: slovenistike, na katerih so učitelji večinoma financirani iz sredstev univerze gostiteljice
in v manjši meri s strani Republike Slovenije.
Seznam slovenistik je v Prilogi tega pravilnika.
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III. PROGRAM IN ORGANIZACIJA IZVAJANJA PROGRAMA
7. člen
(vsebina programa)
Izvajanje programa obsega naslednje dejavnosti:
– poučevanje slovenščine kot drugega/tujega jezika na univerzitetni ravni v
tujih državah;
– uveljavljanje in promocijo védenja o slovenskem jeziku, književnosti in
kulturi v tujini;
– spodbujanje znanstvenega in aplikativnega raziskovanja na univerzah v
tujini na
področju slovenistike in interdisciplinarno;
– krepitev sodelovanja v okviru slovenistik na univerzah v tujini;
– zavzemanje za povečanje števila slovenistik in sodelovanje z univerzami
v tujini;
– spodbujanje izmenjav študentov in učiteljev;
– zagotavljanje celovite podpore učiteljem: organizacijo delovnih srečanj
za učitelje, spodbujanje komuniciranja in sodelovanja med učitelji, skrb
za izobraževanje in stalno strokovno izpopolnjevanje ter usposabljanje
učiteljev, učne pripomočke, strokovno literaturo itn.;
– sodelovanje pri Seminarju slovenskega jezika, literature in kulture,
tečajih slovenskega jezika za študente in drugih podobnih univerzitetnih
dejavnostih.
8. člen
(nosilci in izvajalci programa)
V okviru fakultete je za program pristojen Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri
Oddelku za slovenistiko FF UL (v nadaljnjem besedilu: nosilec programa).
Nosilec programa je zadolžen za koordiniranje dejavnosti na državni ravni.
Pri strokovni pripravi in spremljanju programa v okviru nosilca programa sodeluje
programski svet.
Izvajalci programa na univerzah v tujini so učitelji slovenščine na tuji univerzi.
9. člen
(naloge učiteljev)
Učitelji v okviru programa:
– poučujejo slovenščino kot tuji jezik na univerzah v tujini in na določenih
območjih (zamejstvo, izseljenstvo) tudi kot drugi ali prvi jezik od 12 do
16 ur tedensko (dolžina ure je 45 minut), v skladu s programom univerze
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–
–
–
–
–
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–

gostiteljice in z ustreznim javnoveljavnim programom za področje
slovenščine kot drugega in tujega jezika;
opravljajo mentorsko delo za študente, preverjajo znanje študentov;
sodelujejo pri pripravi in izvedbi študijskih programov na univerzah v
tujini;
organizirajo predavanja, kulturne dogodke, izvajajo druge projekte in
promovirajo slovenski jezik, literaturo in kulturo;
skrbijo za razvoj lektorata na univerzi gostiteljici, pripravijo letni delovni
načrt in letno poročilo o delovanju lektorata;
komunicirajo in sodelujejo z nosilcem programa, FF UL in univerzo
gostiteljico;
se stalno strokovno izpopolnjujejo na področju poučevanja slovenščine
kot drugega/tujega jezika in dvakrat letno udeležujejo delovnih srečanj
ter izobraževanj programa;
poučujejo na Seminarju slovenskega jezika, literature in kulture enkrat v
treh letih, oziroma če to ni možno, na drugih tečajih slovenščine kot
tujega jezika za študente v organizaciji nosilca programa;
se povezujejo z diplomatsko-konzularnimi predstavništvi Republike
Slovenije ter visokošolskimi in drugimi institucijami glede
mednarodnega sodelovanja in študija v Republiki Sloveniji; posredujejo
informacije o možnostih študija v Republiki Sloveniji.
IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UČITELJEV
10. člen
(opravljanje dela)

Učitelji lahko opravljajo delo in naloge, določene v 9. členu tega pravilnika, na podlagi
pogodbe o zaposlitvi, sklenjene za določen ali nedoločen čas, oziroma kot zunanji sodelavci
na podlagi druge civilne pogodbe, sklenjene z nosilcem programa.
11. člen
(veljavnost predpisov)
Učitelji, ki opravljajo delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi, imajo status javnega uslužbenca,
napotenega na delo v tujino, razen v času med dvema napotitvama.
Za pravice in obveznosti učiteljev se uporabljajo predpisi o delovnih razmerjih in predpisi, ki
urejajo status, splošna načela in plače javnih uslužbencev, napotenih na delo v tujino.
12. člen
(odgovornost učiteljev)
Učitelj na delovnem mestu učitelja slovenščine na tuji univerzi odgovarja za:
– pravočasen nastop dela v tujini v skladu z urnikom dela tuje univerze;
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– izpolnjevanje pedagoških obveznosti v skladu s programom univerze gostiteljice, z letnim
programom dela in javnoveljavnim programom na področju slovenščine kot drugega in tujega
jezika;
– strokovno in pravočasno izvedbo drugih del, povezanih s slovenistiko.
Dolžnosti in obveznosti učitelja so še:
– spoštovanje določil konkurenčne prepovedi;
– varovanje ugleda FF, UL in Republike Slovenije;
– obveščanje delodajalca o bistvenih okoliščinah, ki vplivajo oz. bi lahko vplivale na status
slovenistike na tuji univerzi in/ali na izpolnjevanje učiteljevih pogodbenih obveznosti.
Učitelj je za svoje delo in izvajanje zgoraj navedenih del in nalog neposredno odgovoren
samostojnemu strokovnemu delavcu, ki tudi vodi program.
V primeru kršitve teh določb je v skladu z določili Zakona o delovnih razmerjih odgovoren
disciplinsko in odškodninsko.
13. člen
(postopek izbire)
Kandidati za opravljanje del in nalog učitelja slovenščine na posamezni tuji univerzi so
izbrani izmed obstoječih zaposlenih učiteljev na tujih univerzah na podlagi odločitve
komisije, ki jo sestavljajo predstavnika vodstva fakultete in Oddelka za slovenistiko,
predstojnik nosilca programa, vodja kadrovske službe in samostojna strokovna delavca
programa.
Komisija pri izbiri upošteva soglasje tuje univerze, prošnjo zaposlenega, pozitivno mnenje
glede učiteljevega dela, podano s strani nosilca programa, in izpolnjevanje pogojev glede
poznavanja jezika države univerze gostiteljice. Predlog se poda v skladu s 3. odst. 15. člena
tega pravilnika.
O izbiri na predlog komisije odloči s sklepom dekan FF UL. Na podlagi odločitve dekana se
izbranemu kandidatu v 8 dneh izda aneks k pogodbi o zaposlitvi, v katerem se podrobno
opredelijo kraj in trajanje dela v tujini, plačilo za delo in nadomestila ter povračila stroškov,
do katerih je delavec upravičen za čas dela v tujini.
Če med že zaposlenimi učitelji ni primernega kandidata za delovno mesto na tuji univerzi ali
postane delovno mesto prosto zaradi daljše odsotnosti ali prenehanja pogodbe o zaposlitvi, se
prosto delovno mesto javno objavi.
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14. člen
(usposabljanje)
Pred prvim odhodom na univerzo gostiteljico se je učitelj dolžan najmanj en mesec
usposabljati oziroma uvajati za delo na tuji univerzi v skladu s posebnim programom, ki ga
glede na delo, razmere na univerzi v tujini in delovne izkušnje učitelja pripravi nosilec
programa.
15. člen
(napotitev na delo v tujino)
Učitelj je lahko napoten na delo v tujino na isto univerzo oz. v isto državo za največ pet let,
sicer pa v skladu z omejitvami univerze ali države gostiteljice in v dogovoru z univerzo
gostiteljico.
Podaljšanje napotitve lahko predlagajo učitelj, univerza v tujini ali nosilec programa najmanj
6 mesecev pred iztekom napotitve. Če predlaga podaljšanje učitelj, sta pogoj za podaljšanje
pisno soglasje univerze gostiteljice in pozitivno mnenje glede učiteljevega dela, podano s
strani nosilca programa.
16. člen
(pogodba o zaposlitvi za določen čas)
Pogodba o zaposlitvi za določen čas se praviloma sklene le ob prvi zaposlitvi delavca na
delovnem mestu učitelj slovenščine na tuji univerzi, zaradi priprave na delo.
Pogodba o zaposlitvi za določen čas se sklene tudi za čas nadomeščanja odsotnega delavca
zaradi daljše bolniške odsotnosti, materinstva ali starševstva pod pogoji, določenimi v Zakona
o delovnih razmerjih.
17. člen
(pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas)
V skladu z določbami Zakona o delovnih razmerjih je nosilec programa v primeru podaljšanja
napotitve po dveh letih dela v tujini učitelju dolžan ponuditi pogodbo o zaposlitvi za
nedoločen čas, pri čemer sta pogoja pisno soglasje univerze gostiteljice za napotitev in
pozitivno mnenje glede učiteljevega dela, podano s strani nosilca programa.
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18. člen
(obvezna vrnitev)
V času med dvema napotitvama se učitelj vrne v Republiko Slovenijo, kjer poučuje ali
opravlja druga primerna dela in naloge na projektih ali programih nosilca programa do nove
napotitve.
Učitelj mora vsako leto najmanj 30 dni bivati v Republiki Sloveniji zaradi usposabljanja,
priprav na delo v tujini, izobraževanj, stikov z delodajalcem, s slovenskimi ustanovami in
kulturnim okoljem. V tem času prejema plačo za Slovenijo.
19. člen
(plačilo za delo)
Učitelj, ki opravlja delo v tujini, ima pravico do plače po predpisih o plačah in drugih
prejemkih javnih uslužbencev v RS in Uredbi o plačah in drugih prejemkih javnih
uslužbencev za delo v tujini (Ur. list RS, št. 14/2009 in kasnejše spremembe).
Pri višini izplačil se upoštevajo plačila in drugi prejemki, ki jih učitelj prejema na univerzi
gostiteljici.
Učitelj je dolžan kadrovski službi FF v dveh mesecih po prihodu na univerzo gostiteljico
oziroma do 15. novembra vsako leto predložiti:
– potrdila in dokazila o plači in drugih prejemkih na univerzi gostiteljici,
potrjena s strani univerze gostiteljice;
– s strani univerze gostiteljice izdano potrdilo o obveznostih na tuji
univerzi.
Prav tako je učitelj dolžan sporočiti kadrovski službi, če je njegovo delo na univerzi
gostiteljici plačano še iz kateregakoli drugega vira.
20. člen
(drugi prejemki)
Učitelj, ki opravlja delo v tujini, ima pravico do povračil in drugih prejemkov po predpisih o
plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev v RS in Uredbi o plačah in drugih prejemkih
javnih uslužbencev za delo v tujini (Ur. list RS, št. 14/2009 in kasnejše spremembe).
Učitelji, ki se na delo v tujino vozijo dnevno, in učitelji, ki imajo stalno prebivališče v državi,
kjer je univerza gostiteljica, niso upravičeni do povračil selitvenih stroškov in povračil
stroškov za nastanitev.
21. člen
(nadobremenitve, podobremenitve)
Neposredna pedagoška obveznost učitelja na tuji univerzi je od 12 do 16 ur tedensko. Učitelj
se lahko z univerzo gostiteljico dogovori za dodatne pedagoške in druge obveznosti, ki
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morajo biti primerno ovrednotene s strani univerze gostiteljice. Učitelj o tem redno obvešča
program, ki lahko sodeluje pri usklajevanju. V primeru manjše pedagoške obremenitve
učitelja s strani univerze gostiteljice se učitelju s strani programa in nosilca programa ter FF
UL določijo druga primerna dela.
22. člen
(prenehanje pogodbe o zaposlitvi)
Pogodba o zaposlitvi učitelja preneha veljati na načine, ki jih določa Zakon o delovnih
razmerjih.
Dekan FF ima pravico, da odpokliče učitelja z dela v tujini, tj. odpoklic s takojšnjo
veljavnostjo, v naslednjih primerih:
– če je huje kršil pogodbene obveznosti in druge obveznosti iz delovnega razmerja;
– če je malomarno, nevestno ali neprofesionalno opravljal svoje učiteljske obveznosti.
Obrazloženo pobudo za odpoklic učitelja z dela v tujini s takojšnjo veljavnostjo lahko da
nosilec programa ali pristojna oseba na tuji univerzi. Dekan FF UL s sklepom odloči o pobudi
v 30 dneh po prejetju pobude. Nosilec programa začne takoj z iskanjem novega učitelja,
hkrati se uvede postopek prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
Ob prenehanju dela v tujini je učitelj nosilcu programa dolžan predati posle, dokumentacijo in
druge zadeve s svojega delovnega področja ter vrniti stvari, ki jih je uporabljal pri delu, tako
da za nosilca programa, FF UL in tujo univerzo ne nastane nikakršna škoda.
23. člen
(projekcija, načrt dela in letno poročilo)
Učitelji so dolžni vsako leto do 30. novembra oziroma dva meseca po začetku študijskega leta
v elektronski obliki oddati projekcijo in načrt dela za študijsko leto. Izpolnjen obrazec za letno
poročilo za minulo študijsko leto oddajo z vsemi prilogami do 30. septembra v elektronski
obliki programu in pristojnima ministrstvoma za visoko šolstvo ter zunanje zadeve RS. Hkrati
programu oddajo dnevnik dela.
Učitelji, ki so na tujo univerzo napoteni prvič oddajo poročilo že po prvem semestru, tj. do 30.
januarja. Učitelji, ki se jim izteče delovno razmerje, morajo poročilo in priloge oddati
najkasneje teden dni pred potekom pogodbe o zaposlitvi.
24. člen
(evalvacija dela učiteljev)
Delo učitelja se evalvira na podlagi:
– učiteljevega letnega načrta in letnega poročila o delu;
– spremljanja dela in letnih pogovorov;
– evalvacij na univerzi gostiteljici.
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25. člen
(skrb za strokovno literaturo)
Učitelj skrbi za posodabljanje učnih gradiv in v okviru odobrenih finančnih sredstev programa
naroča nove publikacije in učna gradiva za slovenistiko. Učna gradiva in druge publikacije, ki
jih dobi oz. kupi preko sredstev programa ali s sredstvi tuje univerze za lektorat, odda
knjižnici tuje univerze. Poskrbeti mora, da so ustrezno popisane in je pripisan tudi donator
gradiva. Kjer učitelj sam skrbi za knjižnično gradivo lektorata, beleži izposojo in poskrbi, da
so konec študijskega leta vse knjige spet v knjižnici. Seznam v zadnjem študijskem letu
pridobljene strokovne literature učitelj odda skupaj z letnim poročilom.
26. člen
(delovna srečanja in strokovna izpopolnjevanja učiteljev)
Program in nosilec programa organizirata delovna srečanja in strokovna izpopolnjevanja
učiteljev, ki so se jih učitelji s pogodbo o zaposlitvi dolžni udeležiti dvakrat letno, zunanji
sodelavci programa pa enkrat letno. Svojo odsotnost morajo učitelji s pogodbo o zaposlitvi
upravičiti z dokazilom (npr. bolniško odsotnostjo) oz. s pisnim potrdilom o obveznostih na
tuji univerzi.
Učitelji so v času delovnega srečanja in strokovnega izpopolnjevanja upravičeni do povrnitve
potnih stroškov po Sloveniji in plačila namestitve. Učitelji s pogodbo o zaposlitvi so
upravičeni do povrnitve potnih stroškov iz tujine za udeležbo na novoletnem srečanju, če to
dopuščajo finančna sredstva, odobrena s strani financerja.
Učiteljem s pogodbo o zaposlitvi se lahko odobrijo dodatna sredstva tudi za izobraževanje in
strokovno izpopolnjevanje zunaj Centra.
27. člen
(projekti v okviru programa in nosilca)
Program spodbuja vključevanje učiteljev v projekte, ki se izvajajo na lektoratih ali v okviru
drugih programov nosilca, npr. prevajanja besedil, izdaja skupnih publikacij, priprava učnih
gradiv, poučevanje.
28. člen
(organizacija dodatnih dejavnosti na slovenistikah)
Program spodbuja učitelje in jih podpira pri organizaciji dodatnih dejavnosti: kulturnih
dogodkov, prevajalskih projektov, delavnic, obiskov predavateljev in kulturnih ustvarjalcev iz
Slovenije, strokovnih ekskurzij lektoratov v Slovenijo in podobno.
Vsako leto program v okviru razpoložljivih sredstev objavi razpis za dodelitev sredstev za
sofinanciranje dodatnih projektov na lektoratih. Učitelji se na razpis prijavijo z opisom
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projekta, sodelujočih in ciljev projekta, projekt finančno ovrednotijo ter predvidijo
sofinancerje. Vloge na podlagi meril ocenita strokovna sodelavca programa ter razdelita
sredstva. Višino sredstev lahko zvišata ali znižata glede na izvedbo projekta.
Nosilec spodbuja učitelje, da se prijavijo s projekti na javne razpise ministrstev in drugih
organizacij. Učitelj, ki prijavlja svoj projekt, mora o tem obvestiti program, ki pomaga pri
pripravi dokumentacije in komuniciranju z institucijami. Ob ekskurziji je učitelj upravičen do
dnevnic in povrnitve potnih stroškov.
IV. ZUNANJI SODELAVCI
29. člen
(zunanji sodelavci)
Učitelji, ki opravljajo delo kot zunanji sodelavci, so praviloma zaposleni na univerzi v tujini
ali eni izmed univerz na območju Republike Slovenije in poučujejo slovenščino kot tuji, drugi
ali prvi jezik na podlagi dogovora med univerzo v tujini ali eno izmed univerz na območju
Republike Slovenije in nosilcem programa na podlagi civilne pogodbe, sklenjene s FF UL (v
nadaljnjem besedilu: pogodba). O predlogu za sklenitev pogodbe, ki ga lahko poda katerakoli
stran, odloča komisija v isti sestavi kot za zaposlene učitelje (13. člen). V pogodbi so
natančneje urejene pravice in obveznosti učiteljev zunanjih sodelavcev.
30. člen
(pravice zunanjih sodelavcev)
Pravice zunanjih sodelavcev so zlasti pravica do plačila za opravljene ure, pravica do
udeležbe izobraževanj in usposabljanj (kritje potnih stroškov in bivanja do enkrat letno),
pravica do sredstev za strokovno literaturo in učne pripomočke za lektorat ter vključevanja v
projekte programa.
V. PREHODNA DOLOČBA
31. člen
Učitelji, ki so ob uveljavitvi tega pravilnika opravljali delo v tujini v skupnem trajanju
najmanj dve leti in imajo s FF UL sklenjene pogodbe o zaposlitvi za določen čas, lahko
sklenejo nove pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas.
VI. KONČNA DOLOČBA
32. člen
Ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejme Senat Filozofske fakultete in je objavljen na spletni
strani fakultete.
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PRILOGA 1
Seznam slovenistik
Zaporedna
številka

Država

Mesto

Univerza

Status učitelja na FF UL:
pogodba
o
zaposlitvi
(POZ)/dodatni lektorat za
učitelja s pogodbo o
zaposlitvi/honorarna
zaposlitev/0

1A

Argentina

Buenos Aires

Universidad de
Buenos Aires

POZ

La Plata

Universidad Nacional
de La Plata

dodatni lektorat (Buenos
Aires)

Bruselj

Université Libre de
Bruxelles

POZ

4A

Louvain-la-Neuve

Université catholique
de Louvain

dodatni lektorat (Bruselj)

5A

Gent

Universiteit Gent

POZ

2A

3A

Belgija

6A

Litva

Vilnius

Vilniaus universitetas

POZ

7A

Nemčija

Hamburg

Universität Hamburg

POZ

8A

Portugalska

Lizbona

Universidade de
Lisboa

POZ

9A

Srbija

Beograd

Univerzitet u
Beogradu

POZ
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1B

Avstrija

Gradec

Karl-FranzensUniversität Graz

POZ

2B

Bolgarija

Sofija

Sofijski universitet
"Sv. Kliment
Ohridski"

POZ

3B

Češka
republika

Brno

Masaryková univerzita
v Brně

POZ

Praga

Univerzita Karlova

POZ

4B

5B

Francija

Pariz

Inalco (Univerza Pariz
3)

POZ

6B

Hrvaška

Zadar

Sveučilišče u Zadru

honorarna zaposlitev

Zagreb

Sveučilišče u Zagrebu

POZ

7B

8B

Italija

Padova

POZ

9B

Rim

Università di Roma
"La Sapienza"

POZ

10B

Trst

Università degli Studi
di Trieste, Facolta di
Lettere e Filosofia

POZ

11B

Trst

Università degli Studi
di Trieste, Scuola
superiore di lingue
moderne per interpreti
e traduttori

POZ

Peking

Beijing Foreign
Studies University

POZ

12B

Kitajska

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
t/+386 1 241 10 00, f/+386 1 425 93 37, e/info@ff.uni-lj.si
www.ff.uni-lj.si

13B

Japonska

Tokio

Tokyo University of
Foreign Studies

honorarna zaposlitev

14B

Madžarska

Budimpešta

Eötvös Loránd
Tudományegyetem

POZ

15B

Nemčija

München

Ludwig-MaxibilliansUniversität München

honorarna zaposlitev

16B

Regensburg

Universität
Regensburg

honorarna zaposlitev

17B

Tübingen

Eberhard-KarlsUniversität Tübingen

POZ

Gdansk

Uniwersytet Gdański

0

19B

Katovice

Uniwersytet Śląski

POZ

20B

Krakov

Uniwersytet
Jagielloński

POZ

21B

Lódż

Uniwersytet Łódzki

honorarna zaposlitev

22B

Varšava

Uniwersytet
Warszawski

POZ

18B

Poljska

23B

Romunija

Bukarešta

Universitatea din
Bucuresti

POZ

24B

Rusija

Moskva

Moskovska državna
univerza
M.V.Lomonosova

POZ
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25B

26B

Slovaška

27B

Sankt Peterburg

Sankt-Peterburgskij
gosudarstvennyj
universitet

honorarna zaposlitev

Bratislava

Univerzita
Komenského

POZ

Nitra

Univerzita
Konštantína Filozofa

dodatni lektorat (Bratislava)

28B

Španija

Granada

Universidad de
Granada

POZ

29B

Švedska

Uppsala

Uppsala universitet

0

30B

Švica

Bern

Universität Bern

honorarna zaposlitev

31B

Ukrajina

Lvov

Lvivskyj nacionalnyj
universitet imeni Ivana
Franka

POZ

32B

Velika
Britanija

Nottingham

University of
Nottingham

POZ

London

University College
London

dodatni lektorat
(Nottingham)

33B

34B

ZDA

Cleveland

Cleveland State
University

POZ

1C

Avstrija

Dunaj

Universität Wien

0

Celovec

Alpen-Adria
Universität Klagenfurt

0

Pardubice

Univerzita Pardubice

0

2C

3C

Češka
republika
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4C

Italija

5C

Neapelj

Università degli Studi
di Napoli
"L'Orientale"

0

Videm

Università degli Studi
di Udine

0

6C

Makedonija

Skopje

Univerzitet "Sv. Kiril i
Metodij"

0

7C

Nizozemska

Leiden

Universität Leiden

0

8C

Poljska

Bielsko Biała

Akademia
TechnicznoHumanistyczna

0

9C

Rusija

Perm

Permskij
gosudarstvennyj
universitet

0

10C

Srbija

Novi Sad

Univerzitet u Novom
Sadu

0

11C

Ukrajina

Kijev

Državna univerza
Tarasa Ševčenka

0

12C

ZDA

Lawrence, Kansas

University of Kansas

0

Seattle,
Washington

University of
Washington

0

13C
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