Razpis za mobilnost študentov z namenom študija ali strokovne prakse v tujini
v okviru programa + za študijsko leto 2020/2021
Rok za oddajo prijav študentov je 31. januar 2020
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 študija
Cilji mobilnosti študentov za študij so:
 omogočiti študentom pridobiti izobraževalno, lingvistično in kulturno izkušnjo študija v eni od
sodelujočih držav,
 vzpodbujati sodelovanje med institucijami terciarnega sektorja izobraževanja in obogatiti
izobraževalno okolje,
 prispevati k razvoju skupine visoko kvalificiranih, široko razgledanih in mednarodno izkušenih
mladih posameznikov - bodočih strokovnjakov,
 olajšati prenos kreditnih točk in priznavanje v tujini opravljenih obveznosti z uporabo ECTS
sistema.
B. 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.
V okviru Erasmus+ mobilnosti lahko študent učno enoto Strokovna praksa opravlja 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.

2. POGOJI
Minimalni pogoji za sodelovanje v programu Erasmus+:






študent lahko v tujini biva najmanj 3 mesece za študij (2 meseca za prakso) in največ 12
mesecev,
mobilnost za študij lahko poteka le med dvema nosilkama Erasmus listine za terciarno
izobraževanje (ECHE);
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 študij, se to zapiše v študijski sporazum,
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 2020 do
najkasneje 30. septembra 2021.
3. PARTNERSKE INSTITUCIJE
Partnerske institucije so tiste institucije, s katerimi ima MFDPŠ podpisan medinstitucionalni sporazum
o izmenjavi študentov in zaposlenih. Partnerska institucija gostujočim študentom v okviru programa
Erasmus ne sme zaračunavati stroškov šolnine, vpisnine, izpitov, vstopa v knjižnico, uporabe
laboratorijev ali podobno; študentu se lahko zaračuna le manjše zneske za zavarovanje
(osnovno/nujno), članstvo v študentski organizaciji, drobni material (npr. fotokopiranje).
MFDPŠ je sklenila več medinstitucionalnih sporazumov, kot osnovo za mobilnost študentov za
namen študija. Študenti lahko predlagajo visokošolski zavod za njihovo mobilnost za študij tudi sami,
vendar pa morata MFDPŠ in visokošolski v tujini, če je v njunem interesu, pred odhodom študenta
nujno podpisati bilateralno pogodbo.
Za namen študija (dodiplomski študij in podiplomski študij - redni in izredni študij) ima MFDPŠ
podpisane naslednje bilateralne pogodbe:
Št.
1
2
3

Država, mesto
Portugalska, Porto
Portugalska, Porto
Portugalska, Lizbona

Partnerski visokošolski zavod
Universidade Portucalense Infante D. Henrique
Instituto Politécnico do Porto
Instituto Politécnico de Lisboa
Escola Superior de Comunicação Social
Instituto Superior de Gestão
Instituto Superior de Novas Profissões
Business Academy SouthWest
Maria Sklodowska-Curie University
College of Enterprise and Administration in Lublin

4
5
6
7
8

Portugalska Lizbona
Portugalska, Lizbona
Danska, Esbjerg
Poljska, Lublin
Poljska, Lublin

9
10

Poljska, Varšava
Poljska, Varšava

11

Italija, Castellanza

University of Warsaw
Warsaw University of Life Sciences
Università Carlo Cattaneo

12

Turčija, Ankara

Ankara University

13

Turčija, Adiyaman

Adiyaman University

14

Turčija, Ankara

Hacettepe University

15

Turčija, Eskisehir

Eskisehir Osmangazi University

16

Turčija, Kirklareli

Kirklareli University

Št.
17

Država, mesto
Turčija, Kutahya

Partnerski visokošolski zavod
Dumlupinar University

18

Romunija, Bukarešta

Spiru Haret University

19

Romunija, Timisoara

"Politehnica" University of Timisoara

20

Slovaška, Banska Bistrica

Matej Bel University

21

Hrvaška, Zadar

University of Zadar

22

Hrvaška, Split

University of Split

23

Italija, Rim

Universitá Telematica Internazionale UNINETTUNO

24

Turčija, Edirne

Trakya Universitesi

25

Poljska, Lublin

Lublin Univesity of Technology

26

Turčija, Nevsehir

Nevsehir Haci Bektas Veli University

27

Makedonija, Tetovo

South East European University

28

Italija, Bari

University of Bari

29

Madžarska, Veszprém

University of Pannonia, Faculty of Business and Economics

30

Poljska, Varšava

University of Finance and Management in Warsaw

31

Slovaška, Košice

Technical University of Košice, Faculty of Economics

32

Romunija, Timisoara

West University of Timisoara

33

Avstrija, Eisenstadt

34

Makedonija, Skopje

Fachhochschule Burgenland GmbH (University of Applied
Sciences Burgenland)
SS. Cyril and Methodius University in Skopje

35

Italija, Napoli

Pegaso Online University

4. PRIJAVA
1. Študent na mail barbara.jurgec@mfdps.si najkasneje do 31. januarja 2020 po elektronski
pošti ali osebno odda izpolnjeno in podpisano prijavo za Erasmus mobilnost v tujini, ki je
dostopna na povezavi in spletni strani MFDPŠ.
2. Študent na spletni strani partnerske institucije v tujini preveri dodatne zahteve in postopke
partnerske institucije, izpolni tudi od njih zahtevane dokumente in poskrbi, da so pravočasno
predani v podpis koordinatorju mobilnosti MFDPŠ ter do roka poslani na institucijo gostiteljico.
Po obdelavi podatkov partnerske institucije sprejetim študentom pošljejo pisma o sprejemu
(Acceptance letter) ali potrjene prijavnice oz. študijske sporazume.
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 študijski sporazum
(oziroma 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.
Na podlagi odobrenih sredstev Evropske Komisije in na podlagi prejetih prijav bo Nacionalna agencija
predvidoma v juniju odobrila sredstva za sofinanciranje določenega števila mobilnosti študentov in
za določeno število mesecev študija in prakse v tujini v študijskem letu 2020/2021.
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.
Višina in število odobrenih mesecev dotacije po posameznem študentu bosta predvidoma določena v
juniju 2020, podatek bo objavljen na spletni strani MFDPŠ v zavihku Mobilnost študentov Višina Erasmus dotacije. Prijavljeni študenti bodo o tem obveščeni na elektronski naslov, ki ga bodo
navedli v prijavnem obrazcu. V Prilogi 1 dodajamo seznam, v katerem je opredeljena trenutna višina
dotacije za posamezno državo glede na življenjske stroške za študijsko leto 2019/2020.
Študenti s posebnimi potrebami, ki se prijavijo na Erasmus+ mobilnost, lahko zaprosijo za dodatna
finančna sredstva. Informacije pridobijo pri Erasmus koordinatorju in na spletni strani MFDPŠ.
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.
6. 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. 31. 1. 2020) (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.
V primeru, da se bo na razpis prijavilo več kandidatov, kot bo odobrenih mest, bodo ti kandidati
razvrščeni na rezervno listo.
7. 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

8. DODATNE INFORMACIJE
Barbara Jurgec, mag. manag.
koordinator mobilnosti
Tel.: (03) 425 82 24
E-pošta: barbara.jurgec@mfdps.si

Datum objave razpisa: 26. 11. 2019

Priloga 1: Mesečni znesek Erasmus dotacije za študijsko leto 2019/2020

