
                                                                                                                                           
 

 
 

 

 
Št.: 1450-03/23  
Koper, 13.02.2023 
 
Univerza na Primorskem v okviru programa Evropske komisije ERASMUS+ (KA 131) objavlja 

 

RAZPIS ZA UDELEŽBO ŠTUDENTOV NA KOMBINIRANIH INTENZIVNIH 
PROGRAMIH V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ KA131 2021 

UVOD 

 
Kombinirani intenzivni programi (KIP – i) oz. Blended Intensive Programmes (BIP) so kratki, 
intenzivni programi, ki jih organizirajo visokošolske institucije v tujini, pri katerih se 
uporabljajo inovativni načini učenja in poučevanja, vključno z obveznim spletnim 
sodelovanjem. Del programa poteka v živo, del pa virtualno1.  
Na podlagi odobrenih sredstev Evropske komisije s strani Centra RS za mobilnost in evropske 
programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) Univerzi na Primorskem v okviru 
programa Erasmus+ KA131 2021 se za sofinanciranje mobilnosti študentov na KIP-ih razpiše 
skupni znesek v višini 20.000,00 €. 
 
Pogoji programa:  
 

Trajanje aktivnosti 
 

Fizična mobilnost od 5 dni do 30 dni trajanja programa2.  
+ OBVEZNA UDELEŽBA NA VIRTUALNEM DELU  

 

Pridobljeni učni izidi Študenti morajo z udeležbo na KIP-u s kombinirano virtualno 
in fizično mobilnostjo pridobiti vsaj 3 kreditne točke ECTS. 

Obdobje izmenjave OD IZBORA ŠTUDENTA DO NAJKASNEJE 30.10.2023 

Države programa Države članice Evropske Unije (EU), Liechtenstein, Turčija, 
Norveška, Islandija, Republika Severna Makedonija, Srbija 

Država izmenjave Aktivnost fizične mobilnosti se izvaja izven Slovenije in države 
bivanja med študijem 

Institucije opravljanja 
izmenjav 

Institucije, s katerimi ima UP sklenjen sporazum za študijske 
izmenjave na študijskem področju in ki organizirajo 
kombinirane intenzivne programe. Seznam KIP-ov (Priloga 1) 
objavi posamezna fakulteta UP ob tem razpisu in ga tekoče 
posodablja.  

 

Pogoj za udeležbo Status študenta UP  

 

                                                           
1 Virtualna komponenta mora učeče se povezati prek spleta, da bodo skupaj in hkrati opravljali določene naloge, ki so vključene 
v kombinirani intenzivni program in se upoštevajo pri končnih učnih izidih. 
2 Udeležba na fizični mobilnosti na KIP-u se šteje v kvoto maksimalno razpoložljivih 12 mesecev fizične mobilnosti na stopnjo 
študija, neodvisno od števila in vrste aktivnosti mobilnosti. V 12-mesečnem obdobju na stopnjo študija se upoštevajo pretekle 
izkušnje v okviru programa Erasmus+ in/ali štipendije programa Erasmus Mundus. 



                                                                                                                                           
 

 
 

 

KDO SE LAHKO PRIJAVI? 

 
Na razpis se lahko prijavijo študenti Univerze na Primorskem (UP), ki:  
1) imajo status rednega ali izrednega študenta na dodiplomskih ali podiplomskih študijskih 

programih UP in  
2) ki v času dosedanjega študija na isti stopnji študija v okviru katerega se udeležijo 

zadevne mobilnosti, še niso izkoristili 12 mesecev izmenjave v okviru programa 
Erasmus+. 

PRIJAVA NA RAZPIS 

 
Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave razpisa 
in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do predvidoma 10.07.2023. 
 
Obenem prijavo študenti oddajo praviloma najmanj 1 mesec pred rokom za prijavo na 
izbrani KIP.  
 
Prijavo študenti oddajo preko spletnega obrazca Microsoft Forms. 
 
Prijava mora vsebovati:  
 
- PRIJAVNICO;  

 
- POTRJEN PREDLOG PRIZNAVANJA UČNIH IZIDOV ŠTUDENTA NA KIP-u (Priloga 2 

podpisana s strani študenta in predstojnika/koordinatorja študijskega programa na 
fakulteti UP);  

 
- PROGRAM KIP-a. V primeru, da je študent prejel tudi že potrdilo o sprejemu na KIP s 

strani institucije gostiteljice, ga priloži v spletni prijavi.  

IZBOR ŠTUDENTOV 

 
Prejete prijave bo ocenila imenovana komisija UP za izbor kandidatov za udeležbo na KIP-u. 
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni.  
 
Zoper odločitev komisije UP se študent lahko pritoži na Komisijo za študentske zadeve UP 
(KŠTZ UP)  v roku 8 dni od prejema odločitve komisije o izboru. 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                           
 

 
 

 

KRITERIJI ZA IZBIRO 
 

Za udeležbo na mobilnosti je potrebno znanje jezika poučevanja na instituciji gostiteljici (tj. 
znanje angleškega jezika ali katerega drugega tujega jezika). 
 

Praviloma se prednostno odobri udeležba študentom, ki se nameravajo udeležiti KIP-a, kjer 
UP sodeluje kot partnerska organizacija izbranega KIP-a.  
V primeru, da se za mobilnost na izbrani KIP prijavi večje število študentov in je zaradi 
omejitve razpisanih mest ali razpoložljivih sredstev potrebno omejiti število izbranih 
kandidatov na izbrani KIP, bodo prednost pri izboru imeli študenti:   
 
- ki še niso bili na mobilnosti;  
- ki so vpisani na nižje letnike študijskega programa na UP;  
- ki imajo boljši učni uspeh.  

IZVEDBA MOBILNOSTI 

 
Pred pričetkom mobilnosti, študent, domača fakulteta in gostujoča institucija podpišejo 
tristranski Študijski sporazum, s katerim uskladijo vsebine mobilnosti in postopek priznavanja 
v tujini pridobljenih učnih izidov.  
 
Izbrani študenti so upravičeni do nepovratnih sredstev po tem razpisu, v kolikor jih na 
mobilnost sprejme institucija gostiteljica in je njihova mobilnost tudi uspešno realizirana. 
Pravice, obveznosti in odgovornosti študentov pri dodelitvi finančne pomoči bodo 
konkretneje opredeljene v Sporazumu o nepovratnih sredstvih, ki jo mora študent z UP 
skleniti pred odhodom na mobilnost v tujino. 
Več informacij o možnostih sofinanciranja mobilnosti in sodelovanja v spletni jezikovni 
podpori (OLS - Online Language Support) je v Prilogi 3 in 4. 

DODATNE INFORMACIJE 

 
Podrobnejše informacije o izvedbi mobilnosti lahko študenti dobijo pri koordinatorju na svoji 
fakulteti ali na spletnih straneh članice UP: 
 
Podrobnejše informacije o pogojih in možnostih za izmenjave lahko kandidati dobijo pri 
koordinatorju na svoji fakulteti ali na spletnih straneh članice UP: 
 
Fakulteta za humanistične študije  
Valentina Bertok 
T: 05/663 77 60 
E: international@fhs.upr.si  
http://www.fhs.upr.si/ 
 
 
 

mailto:international@fhs.upr.si
http://www.fhs.upr.si/


                                                                                                                                           
 

 
 

 

Fakulteta za management  
Marisol Pribac 
T: 05/610 20 27 
E: international.office@fm-kp.si   
http://www.fm-kp.si/ 
 
Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije  
Tanja Labus 
T: 05/611 76 75 
E: international@famnit.upr.si 
http://www.famnit.upr.si/sl/ 
 
Pedagoška fakulteta  
Maja Bratuš Vidmar 
T: 05/66 31 267 
E: maja.vidmar@upr.si 
http://www.pef.upr.si/  
 
Fakulteta za turistične študije – Turistica 
Nataša Gržinić  
T: 05/617 70 07 
E: international@fts.upr.si 
http://www.turistica.si  
 
Fakulteta za vede o zdravju 
Andreja Brecelj, Karmen Zazijal 
T: 05/662 64 77 
E: international@fvz.upr.si    
http://www.fvz.upr.si/ 
 
Informacije lahko dobite tudi v Projektni pisarni Univerze na Primorskem: 
Petra Zidar 
T: 05/611 76 35 
E: erasmus@upr.si 
http://www.upr.si 
 
 
 
 

Prof. dr. Klavdija Kutnar, l.r. 
Rektorica Univerze na Primorskem 
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