
Študij in 

praktično usposabljanje

študentov v tujini

po programu 

ERASMUS  +



Kaj študentom ponuja Erasmus + program?

- da del rednih študijskih obveznosti namesto na matični falulteti opravijo na 
partnerski instituciji v tujini

Redne študijske obveznosti na katerem koli nivoju/ciklu študija, vključujoč:
-opravljanje izpitov 
-pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog a izključujoč raziskovalno 
delo, ki ni neposredno študijska obveznost

- da opravijo praktično usposabljanje v tujini

- da za študij v tujini ne plačajo šolnine

- da za študij in prakso v tujini pridobijo Erasmus+ finančno dotacijo

Obdobje študija v tujini mora biti del študijskega programa in uspešno opravljene 

obveznosti v tujini, ki so bile predhodno dogovorjene v študjskem sporazumu ali 

dogovoru o usposablanju, morajo biti študentu po vrnitvi priznane na matični 

fakulteti (obvezno vsaj z vpisom v dodatek k diplomi)!



Minimalni pogoji:
- študent mora imeti aktiven status študenta na visokošolski instituciji, ki je 
nosilka Erasmus univerzitetne listine 
– mora biti v času mobilnosti vpisan v najmanj 2. letnik dodiplomskega študija

Trajanje  
mobilnost študentov v tujini lahko traja:
- najmanj 3 mesece in največ 12 mesecev za študij in 
- najmanj 2 meseca in največ 12 za praktično usposabljanje 

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). Vendar se mora prijaviti 

v času, ko še ima veljaven status študenta in praktično usposabljanje pričeti in zaključiti v 

roku enega leta po diplomiranju.

Študenti enovitega študijskega programa imajo možnost v času študija in eno leto po 
diplomi pridobiti finančno dotacijo za skupaj 24 mesecev izmenjave. 



SODELUJOČE DRŽAVE

• Države EU (ti. programske države)

(Avstrija,  Belgija,  Bolgarija,  Ceška,  Ciper,  Danska,  

Estonija,  Finska,  Francija,  Grčija, Hrvaška, Irska,  Italija,  

Latvija, Litva, Luksemburg,  Madžarska,  Malta,  Nemčija,  

Nizozemska,   Poljska,  Portugalska,  Romunija,  Slovaška,  

Španija,  Švedska  in  Velika Britanija)  

• Države EGP (Islandija, Liechtenstein, Norveška)  

.      Turčija in Makedonija

Študenti ne smejo opravljati mobilnosti:

- v državi univerze pošiljateljice, 

- v državi v kateri med študijem prebivajo, 

- V državi svojega stalnega bivališča, 

- v državi rojstva in 

- v državi, katere državljani so.



Znesek Erasmus finančnih dotacij  za posamezno študijsko leto je določen 

vsako leto znova v odvisnosti od višine odobrenih sredstev.

Dotacija Erasmus le sofinancira stroške bivanja v tujini in ne pokrije stroškov v 

celoti.

Dodatno k Erasmus dotaciji so lahko študenti, ki so izpolnjevali pogoje 

razpisa JS RS,  od študijskega leta 2010/2011 naprej pridobili še štipendijo iz 

razpisa Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije.

Za študij v tujini v študijskem letu 2015/2016 ta dodatek znaša 80 EUR/ 

mesec. 

Informacija o tem, ali bo ta razpis objavljen tudi za študij v tujini v 

študijskem letu 2016/2017, še ni znana. 

Študenti s posebnimi potrebami lahko zaprosijo za dodatna finančna sredstva.

Študenti iz socialno deprivilegiranega okolja so bili v študijskem letu 

2015/2016 upravičeni do dodatka v višini do 150 EUR/mesec (osnova za 

dodelitev odločba Centra za socialno delo.) 

Znesek za študijsko leto 2016/2017 še ni znan.



Natančno višino finančne dotacije za posamezno skupino držav bo Univerza v 

Mariboru določila predvidoma v juniju (po prejemu obvestila o višini odobrenih 

sredstev s strani CMEPIUS-a in seznamov potrjenih študentov s strani fakultet UM) 

ob upoštevanju predvidenih  omejitev:

Skupina 1 

Programske države z visokimi 

stroški bivanja 

Avstrija, Danska, Finska, Francija, Irska, 

Italija, Lihtenštajn, Norveška, Švedska, 

Švica, Velika Britanija 

400 – 500 EUR 

Skupina 2 

Programske države s 

srednjimi stroški bivanja 

Belgija, Ciper, Češka, Grčija, Hrvaška, 

Islandija, Luksemburg, Nemčija, 

Nizozemska, Portugalska, Španija, Turčija 

350 - 450 EUR

Skupina 3 

Programske države z nižjimi 

stroški bivanja 

Bolgarija, Estonija, Latvija, Litva, 

Madžarska, Makedonija, Malta, Poljska, 

Romunija, Slovaška

300 - 400 EUR



RAZPIS za mobilnost študentov z namenom študija v tujini v  študijskem leto 

2016/2017 ERASMUS +, je objavljen na spletni strani Univerze v Mariboru (UM): 

http://www.um.si/mednarodno-sodelovanje/erasmusplus/

/Rok za oddajo elektronske prijave študentov na spletni strani Univerze v 

Mariboru  https://aips.um.si/StudentsExchange.asp je 15. marec 2016 !

FAKULTETE ZA PRIJAVO SVOJIH ŠTUDENTOV DOLOČIJO INTERNE ROKE, DO 

KATERIH MORAJO ŠTUDENTI ODDATI S STRANI FAKULTETE 

DOLOČENE DOKUMENTE !

Interni roki fakultet so večinoma določeni tudi v marcu 2016 !

Na razpis se prijavijo študenti, ki želijo študirati v tujini v prvem in drugem 

semestru študijskega leta 2016/2017.

V primeru, da bodo ostala prosta mesta se bodo za študij v tujini v drugem 
semestru sprejemale dodatne prijave do zapolnitve mest. 

http://www.um.si/mednarodno-sodelovanje/program-erasmus/studij-v-tujini/


Partnerske institucije v tujini, na katerih lahko študenti opravijo del 
študijskih obveznosti so tiste institucije s katerimi je podpisan Erasmus + 
medinstitucionalni sporazum o izmenjavi študentov v določenem študijskem 
letu za ustrezno študijsko področje.

Seznam teh institucij bo objavljen skupaj z razpisom.

V skladu z objavljenimi možnostmi študent izbere fakulteto v tujini, na 
kateri bi želel opraviti del rednih študijskih obveznosti.

Razen seznama partnerskih institucij objavijo fakultete UM tudi:
- s strani fakultete zahtevan postopek prijave in 
- kriterije izbora v primeru, da se bo na posamezno partnersko institucijo 
prijavilo več študentov kot je razpoložljivih mest.



Obveznosti študenta:

1. preveri v razpisu in na spletni strani svoje matične fakultete na katerih partnerskih 
univerzah lahko opravi del študija, kakšen je od matične fakultete zahtevan postopek in ga 
upošteva.

2. Na spletnih straneh univerze gostiteljice preveri katere obveznosti lahko opravi v izbranem 
semestru  ter v kakšnem jeziku so predavanja za izbrane predmete na partnerski instituciji, ter 
sestavi ustrezen študijski sporazum (Learning Agreement) in poskrbi za pridobitev zahtevanih 
podpisov na matični fakulteti.

3. najkasneje do 15. marca 2016 odda elektronsko prijavo za študij v tujini na v razpisu 
določeni na spletni strani:  https://aips.um.si/StudentsExchange.asp

4. V primeru, da matična fakulteta študenta zahteva dodatne interne dokumente in določa 
dodatne interne roke, do določenega roka na fakulteti odda s strani fakultete zahtevane 
dokumente. 

5. na spletni strani partnerske institucije v tujini preveri dodatne zahteve in postopke 
partnerske institucije v tujini, izpolni zahtevane dokumente in poskrbi, da so pravočasno predani 
v podpis koordinatorju na matični fakulteti ter do roka poslani na institucijo gostiteljico v tujini.



PRIZNAVANJE:

 vsak študent, ki odhaja na študijsko izmenjavo mora imeti pred odhodom v tujino 
potrjen študijski sporazum (Learning agreement), katerega s podpisom potrdijo 
koordinator na matična fakulteti, koordinator na instituciji gostiteljici in študent

 če se po prihodu študenta na institucijo gostiteljico ugotovi, da je potrebno študijski 
sporazum ali dogovor o usposabljanju spremeniti, je spremembe potrebo formalno pisno 
potrditi (Changes to Learning Agreement) s strani vseh treh strank pred realizacijo

 po zaključku obdobja mobilnosti mora institucija gostiteljica študentu izdati potrdilo o 
opravljenem delu (Transcript of Records)v skladu s študijskim sporazumom oz. 
dogovorom o usposabljanju in podpisati potrdilo o času trajanja študijskih obveznosti

 priznavanje uspešno opravljenih obveznosti je lahko zavrnjeno le v primeru, da študent 
ni dosegel nivoja znanja/usposobljenosti, ki ga je zahtevala institucija gostiteljica oz. 
podjetje ali drugače ni izpolnil dogovorjenih obveznosti in pogojev glede priznavanja.

 Minimalni pogoj programa Erasmus+ je, da so vse obveznosti opravljene v tujin priznane 
vsaj z vpisom v dodatek k diplomi!

Po sklepu Senata Univerze v Mariboru morajo študentje v času študija v tujini zbrati:

◦ min. 10 ECTS za trimester

◦ min. 20 ECTS za semester

◦ min. 40 ECTS za študijsko leto



Finančna dotacija ERASMUS

 Erasmus dotacija le sofinancira bivanje v tujini in ne krije stroškov v celoti

 O višini odobrene dotacije in o postopkih bodo študenti, ki jih bo potrdila njihova matična 
fakulteta, v mesecu juniju obveščeni na elektronske naslove ; 
ime.priimek@student.um.si

 Po obdelavi podatkov partnerske institucije sprejetim študentom pošljejo pisma o 
sprejemu (Acceptance letter) in potrjene prijavnice oz. študijske sporazume. 

Študenti, ki se prijavijo za študij v tujini v zimskem semestru običajno prejmejo te 

dokumente v poletnih mesecih oz. v septembru, ostali pa kasneje.  

 Prošnjo za finančno dotacijo bodo lahko študenti poslali komaj po potrditvi matične 
fakultete in po tem, ko bodo od univerze gostiteljice iz tujine prejeli pismo o sprejemu 
(Acceptance Letter) in potrjen študijski sporazum (Learning Agreement)

 Prošnjo za pridobitev Erasmus dotacije, bodo lahko študenti od junija naprej natisnili iz 
spletne strani na kateri bodo oddali prijavo:  https://aips.um.si/StudentsExchange.asp

 po oddaji popolne prošnje za pridobitev Erasmus dotacije, ter po prejemu pogodbe s strani 
Nacionalne agencije študenti prejmejo Pogodbo o dodeljeni Erasmus dotaciji. Po podpisu 
pogodbe UM študentu nakaže 80% indikativnega zneska dotacije opredeljenega v pogodbi.

mailto:ime.priimek@student.um.si


 Celoten čas Erasmus+ študija v tujini, mora študent bivati v kraju univerze 

gostiteljice v tujini!

 Pri prejetih prošnjah za finančno dotacijo Erasmus+ za študij v krajih, ki so v 

skladu s programom »Distance calculator« : 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm, manj kot 

200 km (zračne linije) oddaljeni od sedeža fakultete ali stalnega bivališča 

študenta, lahko UM, pred pripravo pogodbe o finančni dotaciji ali pred izvedbo 

nakazila avansa, zahteva dodatna dokazila kot so: kopija pogodbe o namestitvi v 

kraju študija za celotno obdobje, kopija potrdila o nakazilu prve najemnine in 
potrdilo o prijavi na uradu za tujce v kraju študija v tujin.

 Vsi študenti, ki bodo študij opravljali v takih krajih in tisti, pri katerih bo v 

program študija v tujini vključena priprava dipl. ali mag. dela bodo morali po 

zaključku skupaj s poročilom poslati pogodbo o namestitvi in potrdila o nakazilu 
najemnin za celotno obdobje trajanja študija v tujini.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm


Opozorila:

1. Pazite na prijavne roke in postopke določene s strani fakultete UM in s stani univerze

2. Preden izberete partnersko institucijo se o njej dobro informirajte 

(katere predmete lahko opravljate v posameznem semestru, v katerem jeziku so predavanja, kako je z 
nastanitvijo, kakšni so stroški, dovoljenja za bivanje …) 

 SPLETNE STRANI MATIČNE FAKULTETE

 SPLETNE STRANI PARTNERSKIH INSTITUCIJ

 MEDNARODNA PISARNA NA PARTNERSKI INSTITUCIJI

 IZKUŠNJE ŠTUDENTOV

 ESN pri partnerski univerzi  (http://www.esn.org/ )

3. Preverite ali morate izpolniti tudi prijavne obrazce partnerskih univerz iz tujine IN 

PAZITE NA NJIHOVE PRIJAVNE ROKE!  

Roki do katerih zahtevajo partnerske univerze v tujini, da se jim pošlje prijave so zelo različni:

- - od aprila do julija za zimski semester in 

- - od septembra do decembra za letni semester.

4. Nujno berite svoj elektronski naslov; ime.priimek@student.um.si !

Izključno na ta naslov vas bomo obveščali o finančni dotaciji Erasmus, štipendiji Javnega Sklada, vseh 
dodatnih sredstvih

5. Opravite (če boste pozvani) jezikovni test Online Linguistic Support v začetku in po zaključku 
mobilnosti!

http://www.esn.org/
mailto:ime.priimek@student.um.si


RAZPIS za mobilnost študentov z namenom praktičnega usposabljanja v 

tujini po programu Vseživljenjskega učenja ERASMUS za tekoče študijsko 

leto oz. za praktična usposabljanja, ki se bodo zaključila do 31.5.2017, 

ter aktualne ponudbe so objavljeni na spletni strani UM:    

http://www.um.si/mednarodno-sodelovanje/program-erasmus/praksa-v-

tujini/

Rok za prijavo ni določen, prijave se sprejemajo do zapolnitve mest 

oz. porabe sredstev. 

Prijava na razpis za dotacijo mora biti oddana pred pričetkom aktivnosti v 

tujini.

Strokovno praktično usposabljanje mora biti vsebinsko povezano s 

področjem študija študenta!

http://www.um.si/mednarodno-sodelovanje/program-erasmus/praksa-v-tujini/


V skladu s tem razpisom je možno sofinanciranje največ 5 mesecev praktičnega 

usposabljanja v tujini. Pri tem tipu mobilnosti ni dodatka za socialno 

depriviligirane. 

Višina finančne dotacije na mesec je (100 EUR več kot za študij): 

Skupina 1 

Programske države z visokimi 

stroški bivanja 

Avstrija, Danska, Finska, Francija, Irska, 

Italija, Lihtenštajn, Norveška, Švedska, 

Švica, Velika Britanija 

500 EUR 

Skupina 2 

Programske države s 

srednjimi stroški bivanja 

Belgija, Ciper, Češka, Grčija, Hrvaška, 

Islandija, Luksemburg, Nemčija, 

Nizozemska, Portugalska, Španija, Turčija 

450 EUR

Skupina 3 

Programske države z nižjimi 

stroški bivanja 

Bolgarija, Estonija, Latvija, Litva, 

Madžarska, Makedonija, Malta, Poljska, 

Romunija, Slovaška

400 EUR



Študenti Univerze v Mariboru lahko strokovno praktično 

usposabljanje opravijo v podjetju , organizaciji ali na partnerski 

univerzi,v tujini. 

Podjetje oziroma organizacijo si študenti poiščejo sami.

Naslednje vrste organizacij niso upravičene do tega, da 
postanejo organizacije gostiteljice za usposabljanje študentov: 
- institucije in drugi organi EU, vključno s specializiranimi 
agencijami (obširen seznam je na voljo na spletni strani 
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_sl.htm)
- organizacije, ki upravljajo programe EU, na primer nacionalne 
agencije (da ne prihaja do morebitnega navzkrižja interesov 
in/ali dvojne dodelitve sredstev).

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_sl.htm


Vse kar se navezuje na vsebino študija in prakse v tujini (izbor 

univerze gostiteljice, študijski sporazum, priznavanje..) urejajo 

študenti pri:

Erasmus koordinatorju na matični fakulteti!

Vse kar je povezano s finančno dotacijo Erasmus, štipendijo 

Javnega sklada RS in dodatnimi sredstvi pa na:

Univerza v Mariboru 

Služba za mednarodno sodelovanje in programe mobilnosti 

Slomškov trg 15

2000 Maribor 

Lidija Sosič, tel:  (02) 23 55 268, 

outgoing.erasmus@um.si,  lidija.sosic@um.si

mailto:outgoing.erasmus@um.si
mailto:lidija.sosic@um.si


OSTALE MOŽNOSTI:

Univerza v Mariboru

http://www.um.si/mednarodno-sodelovanje/

Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja 

in usposabljanja (CMEPIUS) 

http://www.cmepius.si/

http://www.um.si/mednarodno-sodelovanje/
http://www.cmepius.si/

