
MOŽNOSTI MEDNARODNIH 
IZMENJAV

ZA ŠTUDENTE UP FAMNIT



ZAKAJ IZMENJAVA?

6 mesecev mobilnosti vas spremeni 

kot 4 leta življenja



ZAKAJ IZMENJAVA?



ZAKAJ IZMENJAVA?



Eramus; 
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Nemobilni; 
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ZAKAJ IZMENJAVA?

42% večje možnosti zaposlitve

dolgotrajna brezposelnost

25% nižja brezposelnost

1/3 zaposleni po praksi

92% delodajalcev išče univerzalne 

veščine



ZAKAJ IZMENJAVA?

bolj mednarodno življenje

Eramus; 
40%

Nemobilni; 
23%
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Se je preselil/a
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življenjski partner druge 

nacionalnosti

se je preselil partner iz druge države



ŠTUDIJ – PRAKSA 

lastne želje

študijski program

različni načini priznavanja

udeležba na izmenjavi ni odvisna 

od programa



IZBIRA INSTITUCIJE

(primerljiv) študijski program -

priznavanje

zanimivost univerze, programa

ponudba za mobilne študente

lokacija 

možnosti (sporazum, štipendija,…)



PROGRAMI MOBILNOSTI

Erasmus+

Erasmus+ ICM

bilateralne štipendije

Javni sklad za razvoj kadrov

meduniverzitetni sporazum

izven programov, drugo

CEEPUS (freemovers)

…

2019/20

2018/19

2019/20

2018/19

…

…



ERASMUS+, ERASMUS ICM

Erasmus+: programske države

Erasmus+ ICM: partnerske države

EU + EEA + MK + TR

ostalo, vsaka država posebej



ERASMUS+ študij

veljavni sporazumi: 70+

ICM: omejen nabor

https://www.famnit.upr.si/sl/mednarodno-sodelovanje/erasmus-bilateralni-sporazumi
https://www.famnit.upr.si/sl/mednarodno-sodelovanje/erasmus-bilateralni-sporazumi


ERASMUS+ praksa

gostitelja iščete sami

https://www.upr.si/sl/mednarodno/mednarodna-mobilnost/erasmus/moznosti-za-erasmus-prakso-v-tujini
https://www.upr.si/sl/mednarodno/mednarodna-mobilnost/erasmus/moznosti-za-erasmus-prakso-v-tujini
https://erasmusintern.org/
https://erasmusintern.org/


ERASMUS+ osnovno

obdobje

čas

trajanje - praksa

letnik? - študij

letnik? - praksa

po študiju?

trajanje - študij

12 mesecev / st.

1.6.19 – 30.9.20

3 – 12 mesecev

2 – 12 mesecev

vsaj 2. (1. st)

vsaj 1. (1. st)

praksa: še 1 leto



ERASMUS+ pogoji

status – študij, praksa

status – praksa po zaključku

pogoj

NE

DA

tujina!



ERASMUS+ sredstva (na mesec)

študij – skupina 1

študij – skupina 2

dodatno: Javni sklad (le SLO)

dodatek - praksa

dodatek – socialno ogroženi

študij – skupina 3

450 €

520 €

370 €

+ 64 €

+ 100 €

+ 200 €

se 

izključujeta

omejeno število mesecev



ERASMUS+: časovnica

PRIJAVA NA RAZPIS

(januar 2019)

IZBOR 

(marec 2019)

PRIJAVA NA TUJO INST. 

(marec - september 2019)
PRIPRAVA DOKUMENTOV

(marec - november 2019)

PROŠNJA ZA E+ SREDSTVA

(julij 2019)

OBVESTILO O E+ SREDSTVIH

(julij - avgust 2019)

ODHOD



ERASMUS+ PRIJAVA

prijavnica: šis

motivacijsko pismo (slo, en)

dokazilo o znanju tujega jezika

življenjepis (Europass)



ERASMUS+ MOTIVACIJSKO PISMO

konkretno

izkazuje, da veste zakaj in kam

kaj boste pridobili z izmenjavo

motiviranost za izmenjavo 

kot tako

uporaba tujega jezika

konkretnost

poznavanje programa za 

tujih institucijah

jasna izbira institucije 

(zakaj tja?)

aktivnost v izvenštudijskih

aktivnostih

sodelovanje v aktivnostih 

za tuje študente



ERASMUS+: izbor

prioritetna lestvica

delitev glede na izbire

najboljši sprejeti na 1. izbire



CEEPUS (freemover)

spletna prijava

priporočilo

odloča lokalna nacionalna agencija

potrdilo o sprejemu

2. semester 2018/2019

rok prijave: 30.11.2018



BILATERALNE ŠTIPENDIJE

razpisujejo posamezne države

različni pogoji

CMEPIUS, MIZŠ

https://www.cmepius.si/visokosolsko-izobrazevanje/bilateralne-stipendije/
https://www.cmepius.si/visokosolsko-izobrazevanje/bilateralne-stipendije/
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visoko_solstvo/financiranje_studija/stipendije_tujih_vlad/
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visoko_solstvo/financiranje_studija/stipendije_tujih_vlad/


JAVNI SKLAD / AD FUTURA

študij ali praksa

min. 3 tedne

100 € / teden

pričetek: 1.6.2018 – 30.9.2019

max. 2.500 € (25 tednov+)

diploma: max. 1.500 € (15 tednov)

+ 500 € za pot (pogoji!)



JAVNI SKLAD / AD FUTURA

slovenski državljan

prijave: sproti, odprti rok

POVEZAVA

še niste prejeli te štipendije

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/stipendije-za-studijske-obiske-dijakov-in-studentov-v-tujini-za-leto-2018-260-javni-razpis/


MEDUNIVERZITETNI SPORAZUM

izmenjave brez plačila šolnine

MSU, USA; UAM, MX

krovni sporazumi

dogovor med univerzama



IZVEN PROGRAMOV, DRUGO

freemoverji

pogosteje praksa

individualni dogovori

tristranski dogovori



POLETNE ŠOLE

običajno ni financiranja

možno priznavanje? 



UČNI SPORAZUMI, PRIJAVE 

v sodelovanju z gostitelji

pogoj za štipendije, priznavanje



PRIZNAVANJE

se uskladi pred odhodom

obvezni predmeti: nosilci

izbirni predmeti: koordinatorji

na koncu v celoti: koordinatorji

v celoti: uveljavljeni predmeti

delno: znotraj predmeta Famnit

izven programa / priloga k diplomi



VEČ INFORMACIJ

international@famnit.upr.si

https://www.famnit.upr.si/sl/med

narodno-sodelovanje

e-učilnica: Mednarodne izmenjave

osebno v mednarodni pisarni



SREČNO!


