
Navodila za pisanje motivacijskega pisma s kriteriji ocenjevanja 
 

* z zvezdico so označeni odbitki točk oz. sankcije  v primeru neupoštevanja kriterija za ocenjevanje motivacijskega pisma; najvišje možno skupno število točk 
motivacijskega pisma je 10. Od te vsote se odbijajo odbitki  najmanjše skupno število točk motivacijskega pisma je  0 (tudi če je seštevek odbitkov višji) ali pa 
sta motivacijsko pismo in s tem tudi prijava na izmenjavo neveljavna  
 

 GLAVA: Tvoje ime, priimek in 
naslov  (lahko tudi telefonska 
številka in elektronska pošta) <-
> -0,5 točke* 

NASLOVNIK: Ime mentorja (če 
ni obstoječe oz. ga ne veš, ni 
potrebno) ali/in naslov  
gostujoče bolnišnice <-> -0,5 
točke* KRAJ IN DATUM (dd.mm.llll) <-> -0,5 točke* 

ZADEVA (Motivation letter) <-> -0,5 točke* 

NAGOVOR <-> -0,5 točke* 

(naj vsebuje ime mentorja, če je ime neznano »Dear Madam or Sir«/»To whom it may concern«) 

 
VSEBINA - pomembno je, da: 

• Besedilo ni kopija besedila motivacijskega pisma nekoga drugega <-> PRIJAVA 
NEVELJAVNA!!!* 

• Je besedilo napisano v angleškem jeziku (lahko je v uradnem jeziku gostujoče države, če 
ga oseba obvlada oz. je to zahtevano, vendar mora imeti priložen angleški prevod) <-> 
PRIJAVA NEVELJAVNA!!!* 

• Je obseg striktno omejen na 300-500 besed:  
o 250-300 besed = -0,5 točke* 
o 200-250 besed = -1 točka* 
o 150-200 besed = -2 točki* 
o Pod 150 besed = MP ocenjen z 0 točkami* 
o Nad 500 besed = -1 točka* 

• Je stil formalen, uraden in ton resen (angleščina), besedilo koherentno, tolerira se do 10 
slovničnih napak (10 < napak je odbitek točk) <-> pri vsakem neupoštevanem -1 točka* 

• Vsebina obsega predstavitev študenta in njegove izobrazbe, obseg njegovih dosedanjih 
dosežkov in izkušenj na izbranem področju, pričakovana pridobljena znanja in zanimanja 
pri izmenjavi <-> pri vsakem neupoštevanem -1 točka* 

• Se v besedilu omeni gostujoča država (lahko tudi podrobneje… bolnišnica/mentor), ki jo 
imaš izbrano na 1. mestu <-> -1 točka* 

• Je besedilo berljivo in slovnica primerna <-> pri vsakem neupoštevanem -1 točka* 
 

 PODPIS <-> -0,5 točke* 

POZDRAV <-> -0,5 točke* 


