
 
 

PROGRAM ERASMUS+ 
RAZPIS ZA ERASMUS ŠTUDIJSKE MOBILNOSTI 

ZA POGODBENO LETO 2019 
 

Pisarna za mednarodno mobilnost študentov UNM FZV na osnovi predhodnih 
dogovorov in sklenjenih sporazumov objavlja razpis za ERASMUS+ mobilnosti za  
študente za izvedbo mobilnosti v obdobju od 1. 6. 2019 do 31. 5. 2021.  
Erasmus+ je program, ki podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, 
mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko 
šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti  mladih itd.). 
Ta razpis za zbiranje kandidatov  se nanaša na ključni ukrep KAl  103, učna mobilnost   
posameznikov. 
Program Erasmus+ študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na kateri 
koli stopnji študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog, 
a izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska obveznost), namesto na 
matični instituciji opravi na partnerski instituciji v tujini. Partnerske institucije so 
tiste institucije, s katerimi ima matična fakulteta študenta podpisan 
medinstitucionalni sporazum o izmenjavi študentov v določenem študijskem letu. 

Obdobje mobilnosti v tujini je omejeno od najmanj 3 mesecev za študij oziroma  
2 mesecev za prakso do skupaj največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija, 
Na prvi stopnji študija gre študent lahko na Erasmus+ izmenjavo od drugega letnika 
dalje. Na drugi in tretji stopnji študija ta omejitev ne velja. 
Na razpis se lahko prijavijo tudi tisti študenti, ki so do študijskega leta 2019/2020 del 
študijskih obveznosti že opravili v tujini v okviru programa VŽU, ERASMUS, 
Erasmus Mundus in ERASMUS+ mednarodna kreditna mobilnost, vendar ne celih 12 
mesecev. Skupni seštevek že opravljenega študija in praktičnega usposabljanja ter 
zaprošenega, ne sme presegati 12 mesecev na posamezno stopnjo študija. 
Cilji tovrstne mobilnosti so: 

• izboljšanje učnih kompetenc, 
• povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve, 
• povečanje samoiniciativnosti in podjetništva,  
• povečanje samozavesti in samospoštovanja izboljšanje znanja tujih 

jezikov, 
• povečanje medkulturne zavesti,  
• aktivnejše sodelovanje v družbi, 
• boljše poznavanje  EU projektov  in EU vrednot ter 
• povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje (formalno in 

neformalno) in usposabljanje po opravljeni mobilnosti. 



Študij ali opravljanje prakse v tujini v okviru programa ERASMUS+ mora biti 
vnaprej določena z dokumentom ŠTUDIJSKI SPORAZUM, ki ga podpišejo študent, 
Erasmus+ koordinator na matični fakulteti in Erasmus+ koordinator na tuji 
instituciji. Z vseh treh strani podpisan študijski sporazum je pogoj za sklenitev 
Sporazuma o Erasmus+ o nepovratnih sredstvih med UNM FZV in izbranim 
študentom. Sporazum o Erasmus+ nepovratnih sredstvih med UNM FZV in 
študentom mora biti sklenjen pred odhodom študenta na Erasmus+ mobilnost. 
 
Sodelujoče države v programu ERASMUS+ so članice Evropske unije, Islandija, 
Liechtenstein, Norveška, Makedonija, Srbija in Turčija. 
 
Študenti ne smejo opravljati mobilnosti v državi univerze pošiljateljice, v državi, v 
kateri med študijem prebivajo, v državi svojega stalnega bivališča in v državi, 
katere državljani so. 
Celoten čas Erasmus+ študija v tujini mora študent bivati v kraju univerze 
gostiteljice v tujini. 
 
Vsi izbrani Erasmus+ študenti, z izjemno naravnih govorcev, morajo pred in po 
zaključku mobilnosti opraviti spletno jezikovno preverjanje glavnega jezika 
izmenjave preko spletnega portala OLS. 
 
Študentje UNM FZV imate tako priložnost spoznati študij na sorodni fakulteti v 
tujini in hkrati predstaviti UNM FZV njihovim študentom, zato vas vabimo, da se 
odzovete na razpis.  
 

Za študij v tujino se lahko prijavijo študenti, ki izpolnjujejo naslednje kriterije:  
• študent je v tekočem študijskem letu vpisan v študijski program na FZV NM 

(veljaven status študenta); 
• je na prvi stopnji študija opravil vse s študijskim programom predpisane 

obveznosti za 1. letnik; 
• še ni izkoristil možnosti izmenjave v skupnem obsegu 12 mesecev na vsaki 

stopnji študija; 
• razpoložljiva gostujoča institucija, na kateri želi kandidat opravljati 

mednarodno mobilnost glede program dela UNM FZV za tekoče študijsko 
leto; 

• znanje ustreznega tujega jezika, ki ga bo študent uporabljal na gostujoči 
instituciji (če gre za angleščino – opravljen izpit iz SAJ); 

• študijski uspeh študenta (število opravljenih študijskih obveznosti in 
dosežena povprečna ocena); 

• kot dodatni kriterij se upoštevajo: obštudijske dejavnosti in drugi študijski 
dosežki študenta. 

 
  



Kako se prijaviti? 
Za prijavo na razpis mora prijavljitelj izpolniti prijavni obrazec ter priložiti 
priloge/dokazila: 

• izpolnite prijavni obrazec  
• potrdilo o opravljenih obveznostih (iz ŠIS-a) 
• motivacijsko pismo in življenjepis v slovenskem in angleškem jeziku;  

 

Prijavo oddajte v referatu za študentske zadeve v času uradnih ur ali pa jo pošljite 
na fakulteto po pošti, s pripisom »Prijava na mednarodno mobilnost«.  
 
Rok za oddajo prijav je 31. marec 2020 oziroma do zapolnitve prostih 
mest.  
 
O izbiri boste izbrani kandidati obveščeni po elektronski pošti, navedeni v 
prijavnem obrazcu, najkasneje v 8 delovnih dneh po koncu prijavnega roka. 
 
Izbrani študent programa Erasmus+ je upravičen do Erasmus+ finančne pomoči. 
Finančna  pomoč  mora  biti v višini najman 90% odobrnega zneska študentu  
izplačana  pred  začetkom mobilnosti. 
 
Za prvi dan mobilnosti še šteje dan, ko mora biti študent prisoten na tuji instituciji, 
to je lahko prvi dan predavanj, prireditev za dobrodošlico ali prvi dan jezikovne in 
kulturne priprave, ki je sestavni del mobilnosti in ne dan prihoda v  tujino. 
 
Finančna pomoč Erasmus+ sofinancira stroške študija v tujini in ne pokrije 
stroškov v celoti. Višina bo opredeljena v Sporazumu o dodelitvi finančne pomoči v 
okviru programa Erasmus+, ki jo bo študent podpisal po oddaji prijavne 
dokumentacije. 
 
Dotacija je lahko odobrena samo za čas trajanja rednih študijskih obveznosti v 
skladu s študijskim koledarjem na partnerski instituciji ter v okviru najkrajšega 
oziroma najdaljšega obdobja po tem javnem razpisu. 
 
Študent, ki prejme Erasmus+ finančno dotacijo, je še naprej upravičen prejemati 
morebitno nacionalno štipendijo. 
 
Pravice, obveznosti in odgovornosti študentov pri dodelitvi finančne pomoči bodo 
konkretneje opredeljene v Sporazumu o dodelitvi finančne pomoči, ki ga bo študent 
sklenil z UNM FZV pred odhodom na študij v tujino. 
 
Višino finačne pomoči določi Nacionalna agencija ter je objavljena na spletni strani 
Erasmus+ http://www.erasmusplus.si/dokumentacija/pogodbena-dokumentacija-
razpis-erasmus-2019/    
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