
 

RAZPIS PROGRAMA ERASMUS+ ZA  

ŠTUDIJSKE IZMENJAVE IN  

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE ŠTUDENTOV 

V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ 

ZA OBDOBJE 2022 – 2024 
 

 

1. NAMEN IN CILJI 

 

Erasmus+ je evropski program, ki podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine 

in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja. 

 

Ta  razpis se nanaša na ključno aktivnost 1 (KA131), učna mobilnost posameznikov v terciarnem 

izobraževanju, in sicer za izmenjavo za namen: 

− študija, 

− praktičnega usposabljanja v času študija, 

− praktičnega usposabljanja mladega diplomanta. 

 

Program Erasmus+ študentu omogoča, da del študijskih obveznosti opravi na partnerski instituciji v 

tujini. Partnerske institucije so tiste institucije, s katerimi ima FINI Novo mesto podpisan 

medinstitucionalni sporazum o izmenjavi študentov v določenem študijskem letu.  

 

Programske države, ki sodelujejo v programu ERASMUS+ mobilnosti med programskimi državami so 

članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Turčija, Severna Makedonija, Srbija in 

Združeno kraljestvo.  

 

Evropska unija v programu Erasmus+ podpira tudi študijsko prakso v različnih državah EU. Znotraj 

programa Erasmus+ je tako študentom kot tudi mladim diplomantom omogočeno opravljanje 

praktičnega usposabljanja v tujini.  

 

Študentom Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto 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. 

 

Cilji študentske mobilnosti so: 

− izboljšan učni uspeh, 

− boljša zaposljivost in poklicne možnosti, 

− okrepljena samoiniciativnost in podjetništvo, 

− večja samostojnost in samozavest, 

− izboljšano znanje tujih jezikov, 

− okrepljena medkulturna zavest, 

− aktivnejša udeležba v družbi, 

− boljša osveščenost o evropskem projektu in vrednotah EU, 

− večja motivacija za sodelovanje v prihodnjem (formalnem/neformalnem) izobraževanju ali 

usposabljanju po obdobju mobilnosti v tujini. 



 

2. POGOJI ZA KANDIDIRANJE 

 

Študij v tujini v okviru programa Erasmus+ mora biti vnaprej določen z dokumentom Študijski 

sporazum, ki ga podpišejo študent, Erasmus+ koordinator na matični fakulteti in Erasmus+ koordinator 

na tuji instituciji. 

 

Obdobje študija lahko traja najmanj 2 in največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija (vključno z 

dodatnim obdobjem prakse, če je to načrtovano).  

 

Praktično usposabljanje (v času študija oz. kot diplomant) lahko traja najmanj 2 in največ                                 

12 mesecev. Študenti si sami poiščejo institucijo oz. podjetje, kjer nameravajo opraviti izmenjavo. 

Praktično usposabljanje mora biti vsebinsko povezano s področjem študija študenta. Lahko se opravlja 

v vseh gospodarskih družbah, vladnih ali nevladnih organizacijah oz. drugih institucijah v državah 

članicah Evropske unije, razen v evropskih institucijah in organizacijah, ki vodijo EU programe. 

 

Vsak študent se mora pred odhodom z vsemi vpletenimi dogovoriti glede vsebine obveznosti v 

tujini, in sicer: pred odhodom v tujino mora imeti urejeno prijavno dokumentacijo in pripadajoči dogovor 

usposabljanju, ki ga potrdita fakulteta in delodajalec oz. izvajalec praktičnega usposabljanja. 

 

Za možnosti opravljanja prakse v tujini obstaja platforma http://erasmusintern.org, ki je namenjena 

iskanju in objavljanju praks za mlade Evropejce, ki bi želeli praktično usposabljanje, prakso oz. 

pripravništvo opraviti v tujini. 

 

Na razpis se lahko prijavijo tudi tisti študenti, ki so del študijskih obveznosti že opravili v tujini v okviru 

programa Erasmus+, vendar ne vseh 12 mesecev. Skupni seštevek že opravljenega študija in 

praktičnega usposabljanja ter zaprošene izmenjave ne sme presegati 12 mesecev na posamezno 

stopnjo študija.  

 

Če študent vseh mesecev ne izkoristi v času študija, lahko le-te izkoristi za praktično usposabljanje v 

roku 12 mesecev po diplomiranju (minimalno 2 meseca), pri čemer se mora prijaviti najkasneje v 

zadnjem letu, ko ima še veljaven status študenta (v primeru izmenjave za namen praktičnega 

usposabljanja, kot diplomant).  

 

Status študenta je 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 mobilnosti v tujini, ki bodo izvedene najkasneje do 31. 5. 2024.  

 

 

3. DODATNI POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA RAZPISU TER VSEBINA IN PRIPRAVA 

VLOGE  

 

Na razpis se lahko prijavi študent Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto (v nadaljevanju FINI 

Novo mesto), ki:  

− je v tekočem študijskem letu vpisan v študijski program na FINI Novo mesto, 

− ima status ves čas trajanja mobilnosti, 

− na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova 

programa Erasmus+, 

− študent ima povprečno oceno študija najmanj 7, 

http://erasmusintern.org/


 

− študent dokazuje znanje jezika na prijavljeni instituciji. 

 

Za prijavo na razpis mora prijavitelj predložiti popolno vlogo, ki vsebuje naslednje izpolnjene in 

podpisane obrazce:  

− prijavni obrazec (OBR-26), 

− potrdilo o opravljenih izpitih na trenutni stopnji študija – če študent na tej stopnji izpitov še ni 

opravil, predloži potrdilo s prejšnje stopnje študija, 

− Europass CV (http://www.europass.si) v angleškem jeziku, 

− motivacijsko pismo.  

 

 

4. MERILA ZA IZBOR PRIJAVITELJEV IN NAČIN IZBIRE  

 

V primeru izbirnega postopka se upoštevajo kriteriji, navedeni v Pravilniku o mednarodni mobilnosti 

študentov in zaposlenih: 

− študijski uspeh: od 0 do 10 točk, 

− motivacijsko pismo: od 0 do 10 točk, 

− poznavanje jezika izvajanja pedagoškega procesa na prijavljeni instituciji: od 0 do 10 točk. 

 

Kot dodatni kriterij se lahko upoštevajo obštudijske dejavnosti in drugi dosežki na področju študija. 

 

 

5. FINANČNA DOTACIJA  

 

Na podlagi odobrenih sredstev Evropske Komisije in na podlagi prejetih prijav je Nacionalna agencija 

(Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja – CMEPIUS) Fakulteti 

za industrijski inženiring Novo mesto odobrila finančna sredstva za izvedbo mednarodnih mobilnosti. 

 

Študent programa Erasmus+ ni samodejno upravičen do Erasmus finančne dotacije. Slednjo pridobi na 

podlagi oddane vloge.  

 

Dotacija Erasmus+ le sofinancira stroške bivanja v tujini in ne pokrije stroškov v celoti. Višina je 

opredeljena v Pogodbi o dodelitvi finančne dotacije v okviru programa Erasmus+, ki jo fakulteta sklene 

s študentom pred odhodom na mobilnost. Dotacija je lahko odobrena samo za čas trajanja rednih 

študijskih obveznosti v skladu z akademskim koledarjem na partnerski instituciji ter v okviru obdobja po 

tem razpisu. 

Sredstva za pot za OSTALE partnerske države (NE skupina 5 in 14) – po kalkulatorju razdalj Erasmus+: 

 

Oddaljenost Standardno potovanje Zeleno potovanje (dodatek za 

zeleno potovanje) + do 4 dodatni 

dnevi za pot 

Med 10 km in 99 km 23 € / udeleženca / 

Med 100 km in 499 km 180 € / na udeleženca 210 € / udeleženca 

Med 500 km in 1999 km 275 € / udeleženca 320 € / udeleženca 

Med 2000 km in 2999 km 360 € / udeleženca 410 € / udeleženca 

Med 3000 km in 3999 km 530 € / udeleženca 610 € / udeleženca 

Med 4000 km in 7999 km 820 € / udeleženca / 

8000 km ali več 1.500 € / udeleženca / 

 

http://www.europass.si/


 

Finančna dotacija za mobilnosti v obdobju 2022 – 2024 za posamezne države: 

 

Države gostiteljice 

Višina 

nepovratnih 

sredstev 

(EUR/mesec) 

Skupina 1 – najvišji standard 

Danska, Finska, Islandija, Irska, Lihtenštajn, Luksemburg, Norveška, 

Švedska  

+ partnerske države iz regije 14: Ferski otoki, Švica, Združeno kraljestvo 

600 

Skupina 2 – srednji standard: 

Avstrija, Belgija, Ciper, Francija, Nemčija, Grčija, Italija, Malta, 

Nizozemska, Portugalska, Španija.+ partnerske države, ki niso pridružene 

programu, iz regije 13: Andora, Monako, San Marino, Vatikan 

600 

Skupina 3 – nižji standard: 

Bolgarija, Češka, Estonija, Hrvaška, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, 

Romunija, Severna Makedonija, Slovaška, Slovenija, Srbija, Turčija. 

540 

Partnerske države (razen regij 5 in 14) 700 

 

Pravice, obveznosti in odgovornosti študentov pri dodelitvi finančne dotacije bodo konkretneje 

opredeljene v Pogodbi o finančni dotaciji, ki jo mora študent s FINI Novo mesto skleniti pred odhodom 

na študij v tujini. 

 

Dodatna sredstva so na voljo za: 

− Mobilnost študentov za prakso: dodaten znesek za individualno podporo 150 EUR na mesec. 

Študenti in mladi diplomanti z manj priložnostmi, ki se udeležujejo prakse, so upravičeni do 

dodatnega zneska za študente in mlade diplomante z manj priložnostmi ter dodatka za prakso. 

− Študenti in mladi diplomanti z manj priložnostmi: dodatek k individualni podpori v višini 250 EUR 

na mesec. Študenti in mladi diplomanti na kratkotrajni fizični mobilnosti prejmejo 70 EUR na dan 

do 14. dneva dejavnosti in 50 EUR na dan med 15. in 30. dnem aktivnosti. 

− Študenti in mladi diplomanti z manj priložnostmi na kratkoročni fizični mobilnosti prejmejo dodatek 

k individualni podpori v višini 100 EUR za obdobje fizične mobilnosti 5-14 dni in 150 EUR za 

obdobje 15-30 dni. V tem primeru dodatek za prakso ne velja. 

FINI Novo mesto ima sklenjene bilateralne sporazume s tujimi inštitucijami, ki so objavljene na spletni 

strani FINI: http://www.fini-unm.si/si/mednarodno-sodelovanje/, sicer fakulteta ciljni gostujoči instituciji 

ponudi sklenitev novega sporazuma.  

 

 

6. NAČIN PRIJAVE IN ROK ZA ODDAJO VLOG  

 

Rok za prijave: 

− za mobilnost v zimskem semestru: 15. maj 

− za mobilnost v letnem semestru: 15. november 

 

Vlogo kandidat posreduje: 

- po pošti na naslov: Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo 

mesto, s pripisom: Za Erasmus+ koordinatorja ali  

- po elektronski pošti na elektronski naslov: erasmus@fini-unm.si ali janja.sasek@fini-unm.si. 

http://www.fini-unm.si/si/mednarodno-sodelovanje/


 

Dodatne informacije o samem razpisu lahko kandidati pridobijo pri Erasmus+ koordinatorki za 

študentske mobilnosti: Janja Šašek (e-pošta: janja.sasek@fini-unm.si ali erasmus@fini-unm.si, tel. št. 

07 39 32 206).  

 

V primeru, da bo na razpis prispelo manj prijav, kot je prostih mest, bo fakulteta prejemala dodatne 

prijave do zapolnitve mest oziroma do porabe sredstev.   

 

 

7. UGOVOR  

 

Zoper odločitev v izbirnem postopku se kandidat lahko pritoži na Senat FINI Novo mesto v roku 5 

delovnih dni od prejema rezultatov izbora. Kandidat posreduje senatu obrazložen pisni ugovor z 

ustrezno dokumentacijo.  

 

 

8. RAZPISNA DOKUMENTACIJA  

 

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani FINI Novo mesto, v referatu in pri Erasmus+ 

koordinatorki. 

 

 

9. OBJAVA RAZPISA  

 

Razpis je objavljen na spletni strani FINI Novo mesto ter oglasni deski v referatu.  

 

Datum objave: 1. 12. 2022 

 

 

 Janja šašek, dipl. ekon. 

Erasmus+ koordinatorka 

Fakulteta za industrijski inženiring  

Novo mesto 
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