
                
                                                                      
 

Ponovno odprtje Razpisa za mobilnost študentov z namenom strokovne prakse 
v tujini 

v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2018/2019 
 
 

Rok za oddajo prijav študentov je 24. junij 2019 
 
1. NAMEN IN CILJI 
 
Erasmus+ je evropski program na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za 
obdobje 2014-2020. Omenjena področja so bila prepoznana kot ključne sile v okviru strategije Evropa 
2020 za premagovanje socio-ekonomske krize, ki zajema Evropske države, s spodbujanjem rasti, 
ustvarjanjem delovnih mest in krepitvijo socialne pravičnosti in vključenosti.  
 
Cilj programa Erasmus+ je povečanje spretnosti in zaposljivosti, kot tudi modernizacija izobraževanja, 
usposabljanja in mladinskega dela. Program Erasmus+ bo omogočil priložnosti za študij, 
usposabljanje, pridobivanje delovnih izkušenj in prostovoljno delo v tujini za več kot 4 milijone 
Evropejcev. 
 

A. Mobilnost z namenom strokovne prakse 
 
Cilji mobilnosti študentov za strokovno prakso so: 

 preživeti v času študija obdobje v podjetju ali podobni organizaciji v tujini, 

 prilagoditev posameznika potrebam evropskega trga dela, 

 pridobivanje specifičnih spretnosti, 

 izboljšanje razumevanje ekonomske in socialne kulture države gostiteljice. 
 
Študentom MFDPŠ je strokovna praksa v tujini v celoti priznana, če jo študenti opravljajo v okviru 
študijskega programa. Če je praksa opravljena izven študijskega programa, je priznana z vpisom v 
Prilogo k diplomi. Strokovno prakso v tujini lahko opravljajo tako študenti dodiplomskih, kot 
podiplomskih programov. 
 
Študenti najlažje najdejo prakso tako, da neposredno navežejo stik z želenim podjetjem (preko 
telefona ali elektronske pošte). Na tem področju so na voljo tudi različne posredniške agencije, ki 
storitve zaračunajo. Prakse ni mogoče izvajati v institucijah EU in organizacijah, ki vodijo projekte EU.  
 
Za izvajanje študijske prakse si študent podjetje za opravljanje strokovne prakse poišče sam, 
prav tako se sam s podjetjem dogovori za izvedbo in celoten postopek prijave. 
 
2. POGOJI 
 
Minimalni pogoji za sodelovanje v programu Erasmus+: 

 študent lahko v tujini biva najmanj 2 meseca (za prakso) in največ 12 mesecev, 

 študent mora biti državljan ene od sodelujočih držav ali pa v eni od teh držav imeti stalno 
bivališče, status begunca ali status osebe brez državljanstva. Biti mora vpisan kot študent na 
institucijo nosilko ECHE, ki  je uspešno pridobila sredstva za individualno mobilnost na 
nacionalnem razpisu, in za primer mobilnosti za študij, mora biti vpisan najmanj v drugi letnik 
dodiplomskega študija (prijava je možna že v prvem letniku), 

 vsak študent se mora pred odhodom z vsemi vpletenimi dogovoriti glede vsebine obveznosti v 
tujini: 
o če gre študent na mobilnost za prakso, pa mora pred odhodom poskrbeti za pogodbo o 

namestitvi in pripadajoči dogovor o usposabljanju.  
 
Načeloma velja pravilo, da je status študenta v času izmenjave izenačen s statusom študentov v 
državi destinaciji. Študent ohrani vse vire štipendiranja iz matične države in ne plača šolnine na 
instituciji gostiteljici. 
 
Na razpis je možno prijaviti študentske mobilnosti v tujini, ki bodo izvedene od 1. julija 2018 do 
najkasneje 30. septembra 2019. 
 



                                                              

 
3. PODJETJA ZA OPRAVLJANJE PRAKSE 

 
V okviru programa Erasmus+ lahko v tujini opravljate tudi prakso oz. praktično usposabljanje, ki ga 
izvedete  v podjetju ali organizaciji v sodelujoči državi programa. Organizacije gostiteljice študentske 
prakse so lahko podjetja, centri za usposabljanje, raziskovalni centri in druge organizacije, vključno z 
visokošolskimi institucijami. Zanimiva je predvsem za študente tistih študijskih programov, ki imate 
učno enoto v svojem predmetniku in na ta način opravite del svojih študijskih obveznosti. 
 
Študente opozarjamo naj bodo nadvse previdni pri morebitnih storitvah posredniških agencij. Pred 
kakršnim koli sodelovanjem zahtevajte natančen opis storitev in pa ceno. Poleg tega se pozanimajte 
tudi, ali dejansko potrebujete vse ponujene storitve. 
 
Koristne povezave podjetij in centrov izobraževanja, ki nudijo pomoč oz. posredujejo pri opravljanju 
Erasmus študijskih praks so naslednje (do spletnih strani dostopate s klikom na spodnje povezave): 
 
Nacionalna agencija Cmepius, ki objavlja aktualne ponudbe za opravljanje Erasmus prakse  
Erasmusintern  
GaragErasmus  
JOE+   
Praxis  
Global placement  
Erasmus alumni  
EURES  
European Prohects Vitalis  
Leo Net  
Placement UK  
AMT AM International     
Futurum Poland  
Tellus Education Group 
Meridian 
Prospects 
Work experince UK 
Stage Plaza NL 
Inter Researck 
Euro Placement 
 
Za izvajanje študijske prakse si študent podjetje za opravljanje strokovne prakse poišče sam, 
prav tako se sam s podjetjem dogovori za izvedbo in celoten postopek prijave.  
 
4. PRIJAVA 

 
1. Študent na mail barbara.jurgec@mfdps.si najkasneje do 24. junija 2019 po elektronski pošti 

ali osebno odda izpolnjeno in podpisano prijavo za Erasmus mobilnost v tujini, ki je dostopna 
na povezavi, Novisu in spletni strani MFDPŠ. 

2. Študent na spletnih straneh podjetij, ki ponujajo prakso preveri dodatne zahteve in postopke, 
izpolni tudi od njih zahtevane dokumente in poskrbi, da so pravočasno predani v podpis 
koordinatorju mobilnosti MFDPŠ ter do roka poslani na izbrano podjetje.  

3. Študent po prejemu pisma o sprejemu izpolni Prošnjo za Erasmus štipendijo ter jo skupaj s 
pismom o sprejemu posreduje koordinatorju mobilnosti.  

4. Na podlagi prejetih prijav koordinator mobilnosti v sodelovanju s prodekanom MFDPŠ izvede 
izbirni postopek in študente obvesti o razvrstitvi (predvidoma v juniju).  

5. Izbrani študenti v sodelovanju s koordinatorjem mobilnosti pripravijo dogovor o usposabljanju in 
uredijo vse dodatne podrobnosti v zvezi z mobilnostjo. 

 
5. ERASMUS+ DOTACIJA 
 
S pridobitvijo statusa Erasmus+ študenta ima študent možnost pridobiti finančno pomoč ali tako 
imenovano Erasmus dotacijo. Stroške izmenjave nad mesečno Erasmus štipendijo v zvezi bivanjem 
v tujini v času izmenjave krije študent sam. Štipendija študentu ni dodeljena samoumevno, ampak 
mora za njo zaprositi z obrazcem Prošnja za Erasmus štipendijo. 
 

http://www.cmepius.si/vzu/erasmus/individualna-mobilnost/prakse.aspx
https://www.erasmusintern.org/
http://www.garagerasmus.org/
https://leonet.joeplus.org/en/
http://www.praxisnetwork.eu/
http://globalplacement.com/
https://www.esaa-eu.org/about/
https://ec.europa.eu/eures/public/sl/links
http://www.gut-wehlitz.de/
http://www.leo-net.org/
http://placement-uk.com/
http://amt-spain.com/
http://futurum.com.pl/
https://tellusgroup.com/
https://www.meridianenglish.com/
https://www.prospects.ac.uk/jobs-and-work-experience/work-experience-and-internships
https://www.indeed.co.uk/Work-Experience-Placement-jobs-in-England
https://stageplaza.nl/
https://www.inter-research.de/
http://www.europlacement.com/
https://mfdps.si/wp-content/uploads/2018/12/prijavni_obrazec_erasmus.doc
https://mfdps.si/wp-content/uploads/2018/12/prijavni_obrazec_erasmus.doc
https://mfdps.si/wp-content/thesis/skins/classic-r/files/erasmus/prosnja_za_erasmus_stipendijo_1.doc
https://mfdps.si/wp-content/thesis/skins/classic-r/files/erasmus/prosnja_za_erasmus_stipendijo_1.doc


                                                              

Število razpoložljivih mest, višina mesečne dotacije in število odobrenih mesecev dotacij po 
posameznem študentu se vsako leto spreminjajo in so odvisni od višine odobrenih sredstev 
Nacionalne agencije.  
 
V času dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja je lahko študentu dodeljena:  

- ena Erasmus štipendija za mobilnost za študij in 
- ena Erasmus štipendija za mobilnost za prakso.  

Skupno trajanje odobrenih Erasmus štipendij ne sme preseči 12 mesecev za vsako stopnjo študija.  
 
Študent, ki odhaja v tujino, lahko še naprej prejema celoten znesek nacionalne štipendije ali posojila.  
 
Predvidena višina in število odobrenih mesecev dotacije po posameznem študentu. 
 

 Število študentov Število mesecev mobilnosti 
Predvidena višina mesečne dotacije  
(v EUR), ki je odvisna od države mobilnosti 
in njenih življenjskih stroškov 

 3 2 - 3 500 – 600 / mesec 

 
6. ŠTUDENTI S POSEBNIMI POTREBAMI IN ŠTUDENTI IZ OKOLIJ Z MANJ MOŽNOSTMI 
 
Študenti s posebnimi potrebami, ki se prijavijo na Erasmus+ mobilnost, lahko zaprosijo za dodatna 

finančna sredstva. Poziv k oddaji vlog za dodelitev dodatnih finančnih sredstev in Vloga za dodelitev 

dodatnih sredstev za udeležence s posebnimi potrebami v okviru programa Erasmus+ sta objavljena 

na spletni strani MFDPŠ in sicer TUKAJ. 

Študenti iz okolij z manj možnostmi lahko zaprosijo za dodatek k osnovni dotaciji na podlagi 
predložitve odločbe Centra za socialno delo, iz katere izhaja, da študent ali član skupnega 
gospodinjstva prejema državno štipendijo, varstveni dodatek, otroški dodatek ali denarno socialno 
pomoč.  
 
7. IZBIRNI POSTOPEK IN RAZMEJITVENA MERILA 
 
Po zaključku prijavnega roka koordinator mobilnosti naredi vrstni red prijav študentov na podlagi 
naslednjih kriterijev (v oklepaju je točkovnik): 
 

- povprečna ocena na vpisanem študijskem programu MFDPŠ na dan zaključka prijavnega roka 
(tj. 24.6.2019) (0 - 10), 

- motivacija študenta (del prijavnega obrazca) (0 - 5) 
 
Mobilnosti bodo odobrene po vrstnem redu prijav glede na število mesecev mobilnosti in omejitev pri 
določanju mesečnega zneska dotacije, ki jih določi nacionalna agencija, do porabe razpoložljivih 
sredstev. Fakulteta bo pri izvajanju projekta mobilnosti sledila načelu, da se mobilnost omogoči čim 
večjemu številu študentov. 
 
Dekan potrdi vrstni red in seznam odobrenih mobilnosti študentov. Vsi na razpis prijavljeni študenti 
bodo o rezultatih razpisa obveščeni po elektronski pošti. 
 
8. DOSTOPNOST DOKUMENTACIJE IN INFORMATIVNIH GRADIV 
 
Dokumentacija in gradivo je dostopno na spodnjih povezavah in na spletni strani MFDPŠ: 

- Prijavni obrazec za Erasmus mobilnost v tujini 
- Prošnja za Erasmus štipendijo 

 
 
9. DODATNE INFORMACIJE 
 
Barbara Jurgec, mag. manag. 
koordinator mobilnosti 
Tel.: (03) 425 82 24  
E-pošta: barbara.jurgec@mfdps.si 
 
Datum objave razpisa: 10. 6. 2019 

https://mfdps.si/posebna-obravnava-in-podpora-udelezencem-mobilnosti-s-posebnimi-potrebami/
https://mfdps.si/mobilnost-studentov-in-zaposlenih/
https://mfdps.si/wp-content/uploads/2018/12/prijavni_obrazec_erasmus.doc
https://mfdps.si/wp-content/uploads/2018/12/prijavni_obrazec_erasmus.doc
https://mfdps.si/wp-content/thesis/skins/classic-r/files/erasmus/prosnja_za_erasmus_stipendijo_1.doc
https://mfdps.si/wp-content/thesis/skins/classic-r/files/erasmus/prosnja_za_erasmus_stipendijo_1.doc

