Matej Petrišič:

Kako preživeti magistrski
študij in pri tem uživati

PRIMER: Cambridge

Zakaj podiplomski študij v tujini?
 Želja po izkušnji študija v tujini

Razširitev strokovnih obzorij
 Razširitev osebnih obzorij
 Brušenje znanja tujih jezikov
 Izkušnja samostojnosti
 Program Erasmus ali podiplomski študij?
 Svobodna izbira želene univerze in programa
 Višji nivo znanja
 Višji naziv
 Anglo-ameriški “common law” precedenčni pravni sistem
 Študij preko analize resničnih pravnih primerov
 Drugačen pogled na delovanje Evropske unije in njeno
pravo


Kako se uspešno prijaviti?
 Odlične ocene na dodiplomskem študiju

Najzahtevnejše univerze sprejemajo najuspešnejše 3 % (z
Univerze v Ljubljani)
 Bogato obštudijsko udejstvovanje
 Življenjepis kandidata z razvidno usmeritvijo
 Dodatno izobraževanje, delovne izkušnje, športni uspehi …
 Časovna komponenta
 Dolgotrajnost procesa (okoli 1 leto)
 Različni prijavni roki
 Čas potreben za prijavo na različne univerze/programe
 Prijava
 Zajeten formular
 Življenjepis, motivacijsko pismo, priporočila, jezikovni
certifikat, pisni strokovni sestavek …


Financiranje študija (1.)
 Visoki stroški študija in bivanja v tujini
 Vpliv možnosti financiranja na izbiro univerze/programa
 Potencialni viri financiranja v tujini

Neposredne štipendije ciljne države
 Štipendije ciljne univerze
 Sponzorirani programi ciljne univerze
 Zasebne fundacije/skladi za določena strokovna področja ali
tuje študente iz določenih področij
 Potencialni viri financiranja v Sloveniji
 Občinske, Zoisove in kadrovske štipendije
 Sredstva zasebnih fundacij
 Štipendije Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj
kadrov in štipendije …


Financiranje študija (2.)
 Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije – program Ad

futura
 http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/stipendije-zaizobrazevanje-v-tujini/
 Vsakoletni razpis štipendij za študij slovenskih državljanov v
tujini (zadnji razpis na: http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/razpis/n/javnirazpis-stipendij-za-studij-slovenskih-drzavljanov-v-tujini-za-leto-2012-128-jr/)
 Kriti stroški šolnine in bivanja do določene višine
 Ugodnejši kriteriji za študij naravoslovja, tehnike in medicine;
študentje drugih smeri za pridobitev potrebujejo predhodno
objavljen znanstveni članek
 Potreben povratek in zaposlitev v Sloveniji
 Dolgotrajnost izbirnega procesa in problematičnost poznega
črpanja sredstev štipendije

Prvi tedni študija v tujini
 Težaven začetek

Novi ljudje, svojsten način poučevanja, neznana birokracija,
drugačen predmet študija …
 Izbira študijskih predmetov
 Pomemben prvi vtis o predmetih in njihovih nosilcih
 Prilagodljivost danim okoliščinam za optimalno kombinacijo
 Vnaprej doma ustvarjenim načrtom ni vedno možno ali
pametno slediti
 Izbira mentorja
 Profesionalen, toda oseben odnos
 Avtoriteta na svojem strokovnem področju
 Prilagodljivost mentorjevim preferencam
 Usmerjanje/spremljanje celotnega študijskega procesa
 Okviren načrt dela


Študijski meseci
 Potrebna vztrajnost, samozavest, mirnost
 Pomen študijske rutine

Urnik dela in primeren študijski prostor
 Pomen družabnosti, športa, primerne hrane in spanja
 Sprotno delo pri vseh predmetih
 Sodelovanje znotraj lastne majhne študijske skupine
 Velik delovni napor kot eden izmed ciljev takšnega študija
 Pomoč tutorjev, mentorjev, nosilcev predmetov
 Potreben občasen odklop
 Spletanje mednarodnih poznanstev
 Neformalno širjenje obzorij
 Seminarji, športne in kulturne aktivnosti, praznovanja …


Odklop

Odklop

Razlike s študijem doma
 V Sloveniji manjka znanstveni magistrski študij, doktorski

študij tega ne nadomešča
 Stimulativno študijsko okolje
 Malo študentsko mesto
 Vse obveznosti ob nastopu študija začrtaš na novo
 Odlična študijska infrastruktura, spletne baze člankov
 Profesorji v stiku s prakso, ambiciozni študenti
 Drugačen študijski pristop (samostojnost, “common law” …)
 Nov, širši strokovni in osebni pogled
 Osebnostni test zrelosti, iznajdljivosti in zaupanja vase
 Skok v neznano
 Zavedanje, kaj vse si zmogel

Vsem, ki o razmišljate
o podiplomskem študiju v tujini, tovrstno
izkušnjo močno priporočam!

za dodatne informacije
sem na voljo na:
matej.petrisic@gmail.com

