
                
 

Razpis za mobilnost študentov za namen prakse v partnerski državi TAJSKA v 
okviru programa ERASMUS+, akcija KA107 
 
Rok za oddajo prijav študentov je 31. januar 2020 

 
1. NAMEN IN CILJI PROGRAMA ERASMUS+ 
 
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 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. 
 
2. OPIS RAZPISA IN RAZPISNA MESTA 

 
Center RS za mobilnost in evropske programe usposabljanja (CMEPIUS) je v okviru razpisa KA107- Učna 
mobilnost posameznikov, Mobilnost študentov in osebja med državami programa in partnerskimi državami, 
odobril MFDPŠ sredstva za sofinanciranje 2 odhodnih (outgoing) mobilnosti za študente za namen 
prakse in sicer za: 

- 2 študenta/ki MFDPŠ. 
 
3. 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, 

 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. 
 
4. OBDOBJE IN KRAJ IZVEDBE MOBILNOSTI 

 
Upravičeno obdobje za izvedbo mobilnosti za namen prakse je od 1. 8. 2019 do 31. 7. 2022 in sicer za 
obdobje 3 mesecev. 
 
Mobilnost za namen prakse se izvaja v partnerski državi Tajska. Podjetje za izvedbo prakse bo določeno 

s strani partnerske institucije Kasetsart University (v nadaljevanju KU).  

Pred začetkom mobilnosti mora biti:  

 med fakulteto pošiljateljico in institucijo gostiteljico (partnersko visokošolsko institucijo s Tajske) 
sklenjen Erasmus+ med-institucionalni sporazum, in  

 med fakulteto pošiljateljico, institucijo gostiteljico in udeležencem mobilnosti sklenjen Sporazum o 
usposabljanju / Training agreement – Student Mobility for Training. 

 
5. ERASMUS+ DOTACIJA ZA MOBILNOST 
  
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. 
 
Študent, ki odhaja v tujino, lahko še naprej prejema celoten znesek nacionalne štipendije ali posojila.  
 
Izbranemu kandidatu oz. udeležencu mobilnosti bo odobrena dotacija za namen kritja stroškov poti in 
bivanja, in sicer:  

 za namen kritja stroškov bivanja: za min. 2 meseca do max. 3 mesece v višini 700,00 EUR/ 
mesec; 

 za namen kritja stroškov poti: za največ do višine, ki jo izračuna kalkulator razdalje Evropske 
komisije, to je največ v višini 1.500,00 EUR za razdalje nad 8000 km, pri čemer se za končno 
izplačilo upoštevajo dejansko nastali upravičeni stroški poti, razvidni iz predloženih računov. 

 
6. POSTOPEK PRIJAVE 
 

 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.  

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

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

 
 
 

https://mfdps.si/wp-content/thesis/skins/classic-r/files/erasmus/prosnja_za_erasmus_stipendijo_1.doc
https://mfdps.si/wp-content/uploads/2018/12/prijavni_obrazec_erasmus.doc
https://mfdps.si/wp-content/uploads/2018/12/prijavni_obrazec_erasmus.doc


                
 
7. 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. 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.  
 
8. 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. 
 
9. 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 
 

10. 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 
 
 
 

 

http://www.mfdps.si/sl/povezovanje/mobilnost-studentov
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

