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Bil je Erasmus VŽU, zdaj je Erasmus+ program…
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Programi EU na področju izobraževanja in usposabljanja (terciarna 

raven izobraževanja):

• 2000 - 2006: Erasmus Socrates in Leonardo da Vinci,

• 2007 - 2013: Erasmus VŽU (+ ostali sektorski podprogrami: Comenius
(predšolsko, šolsko izobraževanje), Leonardo da Vinci (vsi udeleženci poklicnega 

izobraževanja in usposabljanja - ne vključuje terciarne ravni), Grundtvig
(izobraževanje odraslih)).

• 2014 - 2020: Erasmus+

Več na: Cmepius



Bil je Erasmus VŽU, zdaj je Erasmus+ program…
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KA 1: KA 103 in KA 107

KA 1: projekti mobilnosti posameznikov

KA 103 (programske države) KA 107 (partnerske države)

Aktualno za študente: 

1. Študij v tujini 2018/2019 (razpis kmalu!)

2. Študij - Mednarodna kreditna mobilnost (KA107)

3. Strokovno praktično usposabljanje (pripravništvo) v tujini 

– razpis 2017/2018

Razpisi, glej: spletna stran FKBV à mednarodno sodelovanje



Erasmus+  praksa v tujini: kam?
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NAMEN: …osebni in strokovni razvoj, 
krepitev medkulturne kompetence, 
komunikacijske sposobnosti, znanje tujih 
jezikov, timsko delo, delo v medkulturnih 
skupinah, samoiniciativnost, podjetništvo…
= boljša zaposljivost in poklicne možnosti

KA103 - države članice EU + Islandija, 
Liechtenstein, Makedonija, Norveška 
in Turčija.

KA 107: partnerske države
Predstavitev naslednjič!
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Vas mika?

+ -
IZKUŠNJE

• osebni in strokovni razvoj 
• krepitev medkulturne kompetence 
• komunikacijske sposobnosti 
• znanje tujih jezikov
• delo v medkulturnih skupinah
• samoiniciativnost, podjetništvo

NOVA POZNANSTVA

PREDNOST NA TRGU DELA 
(prakso – kot predmet izvedete (delno) v tujini, 

priloga k diplomi)

DOPRINOS K OSEBNOSTNI RASTI
(dvig samozavesti, samospoštovanja)

MOTIVIRANOST ZA NADALJNJE 
IZOBRAŽEVANJE

= boljša zaposljivost in poklicne možnosti

?



Erasmus+  praksa: kdo se lahko prijavi?
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• študenti UM, ki imajo celoten čas praktičnega 
usposabljanja v tujini aktiven status študenta na matični 
fakulteti UM in so vpisani najmanj v drugi letnik 
dodiplomskega študija in

• diplomanti UM, ki se prijavijo v zadnjem letniku študija 
ali v času absolventa (ko še imajo aktiven status 
študenta) in opravijo praktično usposabljanje po 
končanem študiju, vendar ne kasneje kot v 12 mesecih 
po diplomi oz. do zaključka upravičenega obdobja, ki je 
31.5.2019. 



Erasmus+  praksa v tujini: kam, podrobneje?
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Javni javna ali zasebna  organizacija 
(aktivna na trgu dela, v izobraževanju, usposabljanju):
• javno ali zasebno podjetje (vključno s socialnimi podjetji);
• javni organ na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni;
• socialni partner ali drug predstavnik sveta dela, tudi 

gospodarske zbornice, obrtniška/poklicna združenja in 
sindikati;

• raziskovalni inštitut;
• fundacija;
• šola/zavod/center za izobraževanje (na kateri koli ravni od 

izobraževanja);
• neprofitna organizacija, združenje, nevladna organizacija;
• visokošolska institucija (univerza), ki sodeluje v programu 

Erasmus+ (ni nujno, da imamo z njimi sporazum)
• = tudi kmetija!
• (seznam neopravičenih organizacij za opravljanje 

usposabljanja – seznam v razpisu!)



Erasmus+  praksa v tujini: kako dolgo?
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Trajanje praktičnega usposabljanja
- najmanj 2 meseca in največ 12 mesecev / stopnjo študija

- Študenti Erasmus+ imajo možnost uporabe "Online Linguistic
Support" (OLS) Evropske agencije EACEA študentom.



Erasmus+  usposabljanje: pred odhodom v tujino…
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1. Kam, v katero organizacijo želim (zanimanje)?
2. Kaj konkretno bom tam delal/a?

(praktično usposabljanje v tujini mora biti vsebinsko povezano 
s področjem študija)
- mentor na fakulteti + Erasmus+ fakultetni koordinator 

podpišeta dokument "Learning Agreement for Traineeship
(LAT)". 

- praktično usposabljanje v tujini bomo v največji možni meri 
upoštevali – zamenjava (delno ali v celoti) predmeta Praksa, 
Projektno delo – individualno! 

= pridobitev soglasje nosilca predmeta na FKBV (potrjen LAT) 
à oddam v referat à obravnava na Komisiji za študijske 
zadeve (seznanitev),
- zamenjava predmeta ni pogoj za opravljanje obveznosti v 
tujini! = vpis v Dodatek k diplomi



Erasmus+  usposabljanje: pred odhodom v tujino…
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Erasmus+  usposabljanje: pred odhodom v tujino…
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3. Izpolni spletno prijavo
- izpolnjeno prijavo je potrebno natisniti, podpisati in oddati podpisano tudi 
s strani mentorja na matični fakulteti;
- originalno potrjen (podpisan in ožigosan) sporazum za praktično 

usposabljanje (Learning Agreement for Traineeship);
- napisano motivacijsko pismo (lahko v slovenskem jeziku): 

- kako je delo, ki ga bo opravljal v tujini, povezano s področjem študija;
- kako bo usposabljanje doprineslo k nadaljnjemu izobraževanju in/ali 

zaposljivosti;
- natančen opis institucije gostiteljice/podjetja in opis službe/oddelka 

(področje dela, število zaposlenih, leto ustanovitve...).
- zagotoviti veljavno potrdilo o vpisu (ne starejše od dveh tednov);

Vse dokumente potrebno poslati po pošti na:

Univerza v Mariboru
Služba za mednarodno sodelovanje in programe mobilnosti
Slomškov trg 15
2000 Maribor



Erasmus+  praksa: dotacija…
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• Dotacija Erasmus le sofinancira stroške bivanja v tujini in jih ne pokrije v celoti.

Nacionalno štipendijo ohranim! (ne Zoisovo!!)

+ k osnovni Erasmus+ dotaciji:
- Dodatna sredstva za mobilnosti za udeležence s posebnimi potrebami;
- Dodatek k Erasmus+ finančni dotaciji iz vira JS RS za razvoj kadrov in štipendije;
- Dodatna štipendija za študente iz socialno šibkejših okolij.

Obveščen/a bom na elektronski naslov 
ime.priimek@student.um.si

X



Erasmus+  praksa: dodatna finančna pomoč …
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- Dodatna sredstva za mobilnosti za udeležence s posebnimi 
potrebami: obrazec, poziv - objavljeni skupaj z razpisom

- Dodatek k Erasmus+ finančni dotaciji iz vira JS RS za 
razvoj kadrov in štipendije, razpis (Ad futura za študijske 
obiske v višini 70 EUR/mesec)

- Dodatna štipendija za študente iz socialno šibkejših okolij
(državna štipendija, varstveni dodatek, otroški dodatek, 
denarna socialna pomoč, dodatek za velike družine) 
+ skupaj s prošnjo za Erasmus+ finančno dotacijo, pošlješ
originalno odločbo CSD - kandidiraš za dodatnih 250,00 EUR/ 
mesec (MIZŠ iz program "Mobilnost študentov iz socialno 
šibkejših„)



Erasmus+  praksa: ko sem v tujini…
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4. Pošljem kak pozdravček iz “začasnega dela v tujini”!

4. Držim se “pravil igre” na tuji instituciji – v tujini sem 
ambasador/ka UM, FKBV!

5. Po opravljenih obveznostih dobim na instituciji gostiteljici 
Potrdilo o opravljenem usposabljanju (Certificate of
Traineeship)

Kopija – Erasmus koordinatorica,
Original – Referat

6. Svoje vtise delim z drugimi (spletna stran FKBV, povabilo 
na predstavitev Erasmus+ programa, monografija UM 
„Erasmus zgodbe“…) 



Več informacij…
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üVideoposnetek
üErasmus+ programme
2014 2020 presentation

Spletna stran FKBV: Mednarodno sodelovanje
Spletna stran UM: Erasmus+ (vsi razpisi)
Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe 
izobraževanja in usposabljanja - Cmepius: Erasmus+


