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ERASMUS+  
programsko obdobje 2014-2020

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA (Akcija KA103 – mobilnost med programskimi državami)

• študenti Univerze na Primorskem (UP), ki imajo status rednega ali izrednega študenta na dodiplomskih ali podiplomskih študijskih

programih, ki jih izvajajo fakultete UP in so v času celotne mobilnosti v tujini

za namen opravljanja študijske izmenjave vpisani v najmanj drugi letnik dodiplomskega študija oz. 

za namen opravljanja praktičnega usposabljanja vpisani v najmanj prvi letnik dodiplomskega študija. Izjema so študenti, ki se za

izmenjavo prijavijo v zadnjem letu, ko imajo še status študenta in se udeležijo ter zaključijo praktično usposabljanje najkasneje v roku 

enega leta po zaključku študija. 

• Študijska izmenjava lahko traja najmanj 3 in največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija (tj. na dodiplomskem, magistrskem in 

doktorskem študiju). 

• Praktično usposabljanje lahko traja najmanj 2 in največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija (tj. na dodiplomskem, magistrskem in 

doktorskem študiju). 

• Na razpis so se lahko prijavili tudi študenti, ki v času dosedanjega študija na isti stopnji študija (na katero bodo vpisani v študijskem letu 

2018/2019) še niso izkoristili 12 mesecev izmenjave v okviru programov Erasmus VŽU, Erasmus Mundus in Erasmus+.

• Študent ima v okviru programa Erasmus+  možnost mobilnosti (študij in/ali praktično usposabljanje) do skupaj 12 mesecev na vsaki

stopnji študija. 

• Če študent vseh mesecev ne izkoristi v času študija, lahko le-te izkoristi za praktično usposabljanje v roku 12 mesecev po diplomiranju 

(min. 2 meseca), pri čemer se mora prijaviti najkasneje v zadnjem letu, ko ima še veljaven status študenta.

• Mladi diplomanti (možnost izmenjave eno leto po zagovoru diplomskega dela v okviru opravičenega obdobja posamezne pogodbene 

sheme ).



ERASMUS+  
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• Izmenjave lahko potekajo v obdobju med 1. junijem 2018 in 30. septembrom 2019. 

• Izmenjave se lahko izvajajo v državah članicah EU, Liechtensteinu, na Norveškem, na Islandiji, Turčiji in Makedoniji.

• Študent se udeleži izmenjave v državi, različni od države, kjer je sedež njegove univerze. Študent se ne more udeležiti izmenjave v  

državi, kjer ima stalno prebivališče.

• Praktično usposabljanje mora biti vsebinsko povezano s področjem študija študenta. Lahko se opravlja v vseh gospodarskih družbah, 

vladnih ali nevladnih organizacijah oz. drugih institucijah v državah članicah Evropske unije, razen v evropskih institucijah (seznam le-teh 

je dosegljiv na spletni strani: ec.europa.eu/institutions/index_sl.htm ) in organizacijah, ki vodijo EU programe kot npr. Erasmus+ 

nacionalne agencije..



KAJ MORAM STORITI PRED ODHODOM 

NA IZMENJAVO?

1. Prijava na tujo institucijo

2. Seznanitev s postopki za priznavanje 

3. Pridobitev Erasmus+ nepovratnih sredstev



ŠTUDIJ



1. Prijava na tujo univerzo 

• Na tujo univerzo se morate prijaviti v 
predvidenem roku, običajno z obrazci te 
univerze.

• Prijava vsebuje: 
– prijavni obrazec (Application Form), 

– študijski sporazum (Learning Agreement for 
Studies), v nekaterih primerih tudi prepis ocen 
(Transcript of Records) 

• Nekatere univerze pošljejo info-paket, ki vam ga 
nato posreduje koordinator na fakulteti, druge 
ne. V tem primeru morate za prijavo 
poskrbeti sami.



• Redno preverjajte spletne strani tuje 

univerze, da ne boste zamudili prijavnega 

roka!
• Tuja univerza vam mora po prijavi (in pred odhodom na vašo 

mobilnost) poslati 

Potrdilo o sprejemu (Letter of Acceptance) in 

podpisan Študijski sporazum (Learning Agreement for Studies)

Dokumenta posredujete v MP UP za namen pridobitve Erasmus+ 

nepovratnih sredstev (gl. navodila, ki jih boste prejeli glede 

oddaje spletne prijave). 



2. Seznanitev s postopki za priznavanje

Pogoj za priznavanje opravljenih 

študijskih obveznosti je podpisan 

študijski sporazum!

Na spletni strani tuje univerze poiščite 

ustrezne predmete, ki jih želite opraviti v 

času izmenjave.



POMEMBNO!

Pri pripravi študijskega sporazuma se posvetujte s 
koordinatorjem na svoji in tuji fakulteti. IZJEMOMA lahko 
spremembe izbranih predmetov uredite z uporabo 
dodatka k študijskemu sporazumu - Spremembe 
(Changes), najkasneje v roku 5 tednov od začetka 
semestra na izmenjavi podate prošnjo za spremembo, 
dogovor nato potrebno doseči v roku 2 tednov.

• Tako original, kot spremembe študijskega sporazuma 
morata obvezno potrditi (PODPIS ODGOVORNE 
OSEBE) domača in tuja fakulteta.

• Navodila glede postopkov za priznavanje dobite pri 
fakultetnih koordinatorjih.



PRAKTIČNO USPOSABLJANJE



1. Prijava na tujo institucijo-podjetje

Spletna stran projekta ESN, kjer so objavljene možnosti za opravljanje prakse: 

https://erasmusintern.org/

Postopke za urejanje odhoda na prakso je potrebno začeti najmanj 3 mesece pred 
planiranim odhodom,

• Z izbranim podjetjem in mentorjem na matični instituciji morate uskladiti Sporazum o 
praktičnem usposabljanju – SPU (Learning Agreement for Traineeships),

• V 3 originalnih izvodih ga podpišeta najprej študent in matična institucija (fakulteta) in ga 
pošljeta v podpis instituciji gostiteljici (podjetju),

• 1 izvod ostane podjetju, 2 se vrneta matični instituciji oz. študentu (1 izvod je za fakulteto, 1 
za študenta),

• sken podpisanega sporazuma naložite s spletni prijavi najkasneje 3 tedne pred 
odhodom na izmenjavo. SPU je sestavni del sporazuma o Erasmus+ nepovratnih 
sredstvih.

https://erasmusintern.org/


Zavarovanje

• Študent je dolžan pred odhodom na praktično usposabljanje preveriti in si urediti kritje zdravstvenega 

zavarovanja (1), kritje zavarovanja odgovornosti (kritje škode, nastale zaradi študenta na delovnem  

mestu) – (2) in nezgodno zavarovanje v zvezi z nalogami študenta (ki zajema vsaj škodo, povzročeno 

študentu na delovnem mestu) – (3) ter hraniti dokazila o tem, ki jih je dolžan predložiti na poziv matične 

institucije.

(1) Nacionalno zdravstveno zavarovanje študenta navadno omogoča osnovno kritje, tudi ko ta biva v drugi državi članici

EU, z evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja. Vendar se lahko primeri, da evropska kartica zdravstvenega

zavarovanja ali zasebno zavarovanje ne zadostuje v primerih vrnitve v domovino ali posebnega zdravniškega posega. 

V tem primeru je lahko koristno dodatno zavarovanje. 

(2) Zavarovanje odgovornosti krije škodo, ki jo povzroči študent/študentka med bivanjem v tujini (neodvisno od tega, ali

je na delu ali ne). Za različne države, vključene v program mednarodne mobilnosti, so veljavni različni dogovori v zvezi

z zavarovanjem odgovornosti. Pripravniki so zato izpostavljeni tveganju, da niso zajeti v zavarovanje. Sporazum o 

praktičnem usposabljanju jasno navaja, ali takšno zavarovanje gostiteljska organizacija krije ali ne. Če tako ne 

zahtevajo predpisi v državi gostiteljici, takšnega kritja gostiteljski organizaciji morda ni potrebno zagotoviti. 

(3) To zavarovanje krije škodo zaposlenim, ki se pripeti kot posledica nesreč pri delu. V mnogih državah so zaposleni

zavarovani pred takšnimi nesrečami na delu. Obseg, v katerem so mednarodni pripravniki zajeti v zavarovanje,  se 

sicer lahko razlikuje glede na države, vključene v programe mednarodne mobilnosti. Dogovor o usposabljanju jasno

navaja, ali takšno zavarovanje krije gostiteljska organizacija. Če gostiteljska organizacija ne ponuja takšnega kritja (ki ji

ga ni potrebno sprejeti, če tega ne zahtevajo predpisi države gostiteljice), mora udeleženec mobilnosti sam zagotoviti, 

da je zajet v takšno zavarovanje.



2. Seznanitev s postopki za priznavanje

• Pred pripravo SPU se z mentorjem za 

PU pogovorite o zahtevah za 

priznavanje.

• Po povratku z izmenjave morate oddati 

dokumentacijo, ki jo določi mentor PU

za uveljavljanje opravljenega 

usposabljanja v tujini.



ŠTUDIJ/PRAKSA

3. Pridobitev Erasmus+ 

finančne pomoči – nepovratnih sredstev

Pridobitev Erasmus+ nepovratnih sredstev (ENS) ni avtomatična!

• Sredstva na univerzi izplačuje Mednarodna pisarna UP (MP), 
Rektorat.

Sredstva za Erasmus mobilnost za posamezno institucijo določi 
nacionalna agencija za programe mobilnosti CMEPIUS. Njihova 
višina je odvisna od razpoložljivih sredstev in števila vseh 
prijavljenih kandidatov za celotno Slovenijo.

UP Erasmus+ nepovratna sredstva dodeljuje v treh višinah 
glede na državo mobilnosti.



• Za pridobitev je potrebno vložiti prošnjo za pridobitev 
Erasmus+ nepovratnih sredstev in jo oddati MP UP. 

• Spoštujte roke, ki bodo navedeni v e-pozivu za oddajo prošenj 
(SPLETNA PRIJAVA), tj. predvidoma sredi junija 2018. 
Redno spremljajte el. pošto.

Naknadno prejete prošnje bodo obravnavane s pridržkom. 

• Izplačilo ENS se izvrši po podpisu sporazuma o sredstvih v 
dveh obrokih: 80% pred odhodom, 20% po povratku in 
predložitvi vse dokumentacije. 1 mesec pomeni 30 
koledarskih dni. Enota za obračun je znesek/dan. 



ŠTUDIJ (nacionalna tabela mesečnih zneskov ENS glede na ciljno 

državo):

National level of grant (€/month)

Skupina 1
Države Programa z višjimi življenjskimi stroški

Danska, Finska, Islandija, Irska, Luksemburg, 

Lihtenštajn, Norveška, Švedska, Združeno 

kraljestvo

520 €

Skupina 2
Države Programa s srednjimi življenjskimi 
stroški

Avstrija, Belgija, Ciper, Grčija, Nemčija, 
Nizozemska, Portugalska, Španija, Malta, 

Francija, Italija

450 €

Skupina 3
Države Programa z nižjimi življenjskimi stroški

Bolgarija, Hrvaška, Češka republika, Estonija, 
Latvija, Litva, Madžarska, Republika 

Makedonija, Poljska, Romunija, Slovaška, 

Turčija

370 €

Fiksni mesečni znesek (za pogodbeno leto Erasmus+ 2018) je določen s strani nacionalne agencije 

CMEPIUS, skladno z Vodnikom za prijavitelje in Vodnikom za nacionalne agencije ter soglasjem 

Evropske komisije in Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport.



PRAKSA (tabela mesečnih zneskov ENS glede na ciljno državo):

National level of grant (€/month)

Skupina 1
Države Programa z višjimi življenjskimi 
stroški

Danska, Finska, Islandija, Irska, Luksemburg, 

Lihtenštajn, Norveška, Švedska, Združeno 

kraljestvo

620 €

Skupina 2
Države Programa s srednjimi življenjskimi 

stroški

Avstrija, Belgija, Ciper, Grčija, Nemčija, 
Nizozemska, Portugalska, Španija, Malta, 

Francija, Italija

550 €

Skupina 3
Države Programa z nižjimi življenjskimi 
stroški

Bolgarija, Hrvaška, Češka republika, Estonija, 
Latvija, Litva, Madžarska, Republika 

Makedonija, Poljska, Romunija, Slovaška, 

Turčija

470 €

DODATEK ZA MOBILNOSTI ZA NAMEN PRAKSE Vsi študenti in mladi diplomanti, ki odhajajo na 

mobilnost za namen prakse, dobijo k osnovnemu mesečnemu znesku (ki je naveden v tabeli na 

prejšnji strani) dodatek za prakso v višini 100 EUR na mesec (dodatek je že upoštevan v zgornji

tabeli). 



Študenti iz okolij z manj možnostmi

Dodatna možnost sofinanciranja mobilnosti, ki je od študijskega leta 2016/17 na voljo v okviru 

razpisa ministrstva RS (MIZŠ), prej v okviru sredstev Erasmus+. 

Dodatna sredstva v višini 250€/mesečno so bila v okviru Erasmus+ pogodbenega leta 2017 

(študijsko leto 2017/18) na voljo na podlagi priložitve ustreznih dokazil in izpolnjevanja 

razpisnih pogojev.  

Študentje so svojo upravičenost izkazovali z odločbo Centra za socialno delo iz katere izhaja, 

da prejema ali študent sam ali član skupnega gospodinjstva katerega od državnih 

prejemkov, ki pa so: 

• državna štipendija, 

• varstveni dodatek, 

• otroški dodatek, 

• denarna socialna pomoč in pa tudi 

• dodatek za velike družine, ki se ga upošteva, saj je upravičenost vezana na cenzusno 

lestvico otroškega dodatka.

Več podrobnosti in informacij glede novega razpisa za študijsko leto 2018/19 predvidoma 

tekom meseca junija 2018, vas o tem obvestimo po e-pošti.



DODATNA sredstva iz naslova 

razpisa Javnega štipendijskega, 

razvojnega, invalidskega in preživninskega 

sklada Republike Slovenije

Tovrstna sredstva so bila na voljo za Erasmus+ študente v zadnjih sedmih študijskih letih. 

Sredstva naj bi bila na voljo tudi za študente, ki se udeležite Erasmus+ mobilnosti v š. letu 

2018/19 - čakamo več informacij s strani Javnega sklada RS: http://www.sklad-kadri.si/ (v 

preteklih letih je bilo več znanega do meseca septembra). 

Na razpis Javnega sklada RS se je prijavila institucija (UP), ki je pridobila sredstva za študente. 

Študenti so potem UP zaprosili za prejem teh sredstev (70€/mesec) – pri tem je pomembno 

upoštevati kriterije za dodelitev teh sredstev iz razpisa Javnega sklada RS. 

http://www.sklad-kadri.si/


OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI

V okviru programa E+ so udeleženci s posebnimi potrebami upravičeni do posebne obravnave pri določanju pogojev 

sofinanciranja. Med osebe s posebnimi potrebami se uvrščajo slepi in slabovidni študenti oziroma študenti z okvaro 

vidne funkcije, gluhi in naglušni študenti, študenti  z govorno jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani študenti, dolgotrajno 

bolni študenti, študenti z avtističnimi motnjami ter študenti s čustvenimi in vedenjskimi motnjami *. 

POZIV ZA ODDAJO VLOG: 

Nacionalna agencija CMEPIUS pozove institucije – UP- da ji posredujejo vloge udeležencev s posebnimi potrebami. 

Poleg vloge, v kateri so opredeljeni dodatni stroški, udeleženci posredujejo enega (ali več) od naslednjih dokumentov: 

• Sklep senata matične institucije o dodelitvi/odobritvi statusa osebe s posebnimi potrebami (velja za študente; 

veljaven za študijsko leto, v katerem študent odhaja na mobilnost)

• zdravniško dokumentacijo (zdravniško potrdilo z opisom in trajanjem bolezni, ki ne sme biti starejše od 3 

mesecev), 

• Odločbo o razvrščanju Centra za socialno delo, 

• Odločbo o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo, 

• strokovno mnenje Zavoda RS za šolstvo, 

• mnenje invalidske komisije Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 

Več podrobnosti in ustrezni obrazec (vloga) sledi predvidoma meseca junija (pošljemo obvestilo po e-pošti). 

Dodatna sredstva za osebe s posebnimi potrebami temeljijo na dejanskih stroških, ki morajo biti dokazljivi. 

*69.a člen Zakona o visokem šolstvu



KAJ MORAM STORITI PO POVRATKU Z 

IZMENJAVE?

• Oddaja Erasmus+ dokumentacije 

• Postopki za priznavanje



Oddaja poročila (oddate MP UP,  v 

spletni aplikaciji, vezano na prejem ENS)

– Poročilo (spletni vprašalnik) o opravljeni

Erasmus+ izmenjavi (obrazec prejmete iz 

spletnega orodja na vaš e-naslov po zaključku 

mobilnosti).

– Poleg poročila morate oddati še:



ŠTUDIJ

• sken potrdila o 

trajanju izmenjave, 
• (The start date of the study period is the first day the student 

has been present at the receiving institution, for example, for 

the first course, for a welcoming event organised by the host 

institution or for language and intercultural courses. 

• The end date of the study period is the last day the student 

has been present at the receiving institution and not his actual 

date of departure. This is, for example, the end of exams 

period, courses or mandatory sitting period.

• sken študijskega 

sporazuma in 

• sken prepisa ocen;

PRAKTIČNO 

USPOSABLJANJE

• sken potrdila o 

trajanju izmenjave



Postopki za priznavanje

• Na fakulteti morate oddati ustrezno 

dokumentacijo v skladu z navodili 

mentorja PU (praksa) in mednarodne 

pisarne.

• Glede natančnega postopka za 

priznavanje se pozanimajte pri fakultetnem 

koordinatorju.  



ON-LINE jezikovno preverjanje in jezikovni tečaj

„Online linguistic support (OLS)“

Licence OLS so namenjene kakovostnejši pripravi študentov in mladih diplomantov na izmenjave 

Erasmus+ za namen študija in/ali prakse.

Preizkus jezikovnega znanja v orodju OLS je obvezen za vse študente in mlade diplomante (v 

nadaljevanju udeležence), ki odhajajo na dolgoročno mobilnost Erasmus+ (za vsaj 2 meseca za 

namen prakse in vsaj 3 mesece za namen študija) in je njihov glavni jezik prakse in/ali študija eden od 

jezikov, ki ga ponuja orodje OLS, z izjemo naravnih govorcev, in ga mora udeleženec mobilnosti 

opraviti po tem, ko je bil izbran za mobilnost in po njenem zaključku. 

Licenco za jezikovni spletni tečaj upravičenka dodeli udeležencem, ki si tega želijo oz. tečaj 

potrebujejo v skladu s zahtevano stopnjo znanja določeno v med-institucionalnem sporazumu in/ali 

sporazumu za študij oz. prakso. 

OLS poziv k preverjanju znanja jezika vam pošljemo na vaš e-naslov pred začetkom mobilnosti. 



Uporaba platforme Evropske komisije (EK) za spletno učenje 24 jezikov, od tega

6 najbolj razširjenih jezikov (do stopnje C1):

• Angleščina

• Nemščina

• Francoščina

• Italijanščina

• Španščina

• Nizozemščina

• Portugalščina (do stopnje B2) 

• Češčina (do stopnje A2) 

• Bolgarščina, danščina, estonščina, grščina, hrvaščina, latvijščina, litvanščina, 

madžarščina, poljščina, romunščina, slovaščina, slovenščina, finščina, švedščina so 

ponujeni le do stopnje A1. 

• Irščina, malteščina (le preizkus znanja)



POMEMBNO

• V primeru težav pri priznavanju obvezno 
obvestite MP UP.

• Vsa korespondenca poteka v elektronski 
obliki, zato poskrbite, da bodo vaši 
elektronski naslovi delovali!

• V primeru odstopa od izmenjave o tem 
nemudoma pisno obvestite MP UP in 
koordinatorja na fakulteti.



Kontakti

MP UP

Petra Zidar, instit. koordinatorka 
Erasmus+ KA103 mobilnosti

erasmus.studenti@upr.si

Titov trg 4, Koper

Fakulteta za humanistične 

študije

Valentina Bertok

valentina.bertok@fhs.upr.si

Fakulteta za management

Marisol Pribac

erasmus@fm-kp.si

Pedagoška fakulteta Koper

Tina Kadunec

erasmus@pef.upr.si

Fakulteta za turistične študije -Turistica 
Nataša Gržinić:
natasa.grzinic@fts.upr.si
Marija Rok (praksa):                     

marija.rok@turistica.si

Fakulteta za matematiko, naravoslovje
in informacijske tehnologije

Aleš Oven
international@famnit.upr.si

Fakulteta za vede o zdravju
Andreja Brecelj
erasmus@fvz.upr.si
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