
 
V okviru programa ERASMUS+ 2017, Ključni ukrep 1 objavljamo 

 

RAZPIS 

za pridobitev finančne dotacije za mobilnost študentov z namenom praktičnega 

usposabljanja v okviru programa Erasmus+ v študijskem letu 2017/2018 

 

Razpis E+ 2017, Ključni ukrep 1 Erasmus+: projekti učne mobilnosti posameznikov na 

področju terciarnega izobraževanja, na katerem je sredstva pridobila tudi naša šola, ponuja 

študentom možnost, da praktično usposabljanje opravijo v tujini. V ta namen se v okviru 

programa dodelijo Erasmus štipendije, ki delno sofinancirajo stroške za prevoz in bivanje v 

tujini. Erasmus štipendija ne izključuje pridobivanja drugih štipendij, zato si študentje lahko 

uredijo tudi kadrovske in ostale štipendije, namenjene za študij v tujini. 

 

KDO? 

V programu Erasmus za študijsko leto 2017/2018 lahko sodelujejo študenti: 

 

mobilnost študentov z namenom praktičnega usposabljanja (1 štipendija) 

• ki se izobražujejo po javnoveljavnem visokošolskem programu in imajo aktiven status 

rednega ali izrednega študenta 1. ali 2. letnika. 

 

KOLIKO ČASA? 

Obdobje mobilnosti študentov z namenom praktičnega usposabljanja (1 štipendija) je 

najmanj 2 meseca. 

 

 

KAM? 

Študentje lahko opravljate prakso v naslednjih državah: 

Države članice Evropske unije (EU): 

Belgija, Bolgarija, Češka, Danska, Nemčija, Estonija, Irska, Grčija, Španija, Francija, 

Hrvaška, Italija, Ciper, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nizozemska, Avstrija, 

Poljska, Portugalska, Romunija, Slovenija, Slovaška, Finska, Švedska in Združeno kraljestvo.  

 

Države Programa, ki niso članice EU: Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija,  

Islandija,  Lihtenštajn,  Norveška in Turčija. 

 

 

 

PRIZNAVANJE ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI 

za mobilnost študentov z namenom praktičnega usposabljanja  

Opravljanje  se prizna pod pogojem, da vsebina prakse ustreza študijskemu programu oziroma 

modulu. Študent mora po opravljeni praksi izdelati in zagovarjati seminarsko nalogo za 

praktično izobraževanje. 



FINANČNA DOTACIJA 

je namenjena kritju stroškov prevoza in bivanja v tujini, vendar večinoma ne zadostuje za vse 

stroške, zato je potrebno še delno sofinanciranje udeleženca. Njena višina je odobrena na 

podlagi odobrenih sredstev Nacionalne agencije – Centra RS za mobilnost in evropske 

programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) in v skladu s pravili financiranja. 

Dodatno lahko pridobimo še sredstva na razpisu sklada: Javni štipendijski, razvojni, invalidski 

in preživninski sklad Republike v znesku 140 €. 

 

 

KRITERIJI IZBORA ŠTUDENTOV 

Kriteriji, ki jih bo upoštevala komisija pri izboru študentov za pridobitev finančne dotacije: 

- motivacija študenta, 

- znanje tujih jezikov- znanje tujega jezika izbrane države je dodatna prednost,  

- priporočila, aktivnost pri izven študijskih dejavnostih, mednarodno sodelovanje in 

drugo. 

 

Pravice, obveznosti in odgovornosti študentov pri dodelitvi finančne pomoči bodo navedene v 

Pogodbi o finančni pomoči, ki jo bo sklenil študent s šolo pred odhodom na praktično 

usposabljanje v tujino. 

 

 

PRIJAVA : 

- NAJKASNEJE DO 31. 10. 2017 Z IZPOLNJENO PRIJAVNICO IN 

PRILOGAMI 

- Po končanem izbirnem postopku bodo vsi prijavljeni kandidati obveščeni o rezultatih 

po e-pošti najkasneje v roku 7 dni. Izbrani študenti bodo povabljeni na intervju. 

Za več informacij se lahko obrnete tudi na koordinatorico Mojco Sendelbah 

(mojca.sendelbah@guest.arnes.si oz. osebno). 
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