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Program Erasmus - namen

• Posebni cilji programa Erasmus:

– uresničevanja evropskega visokošolskega prostora;

– krepitev prispevka k inovativnim procesom.

• Operativni cilji:
• Več in boljša mobilnost (3M do 2012)

• Več in boljše večstransko sodelovanje med HEI v Evropi;

• Več preglednosti in zdruţljivosti med kvalifikacijami;

• Več in boljše sodelovanje med HEI in podjetji;

• Razvoj in prenos inovativnih praks;

• Inovativne rešitve na temelju IKT.



Program Erasmus - akcije

Decentralizirane

• Pripravljalni obiski (PV)

• Individualna mobilnost (IM)

– Organizacija mobilnosti (OM)

– Mobilnost študentov za namen 

študija (SMS)

– Mobilnost študentov za namen 

prakse (SMP)

– Mobilnost zaposlenih za namen 

poučevanja (STA)

– Mobilnost zaposlenih za namen 

usposabljanja (STT)

• Intenzivni jezikovni tečaji (EILC)

• Intenzivni programi (IP)

Centralizirane

• Akademske mreţe

• Mednarodni projekti

• Spremljevalni ukrepi

Erasmus univerzitetna listina (EUC)
Erasmus certifikat za konzorcij za prakse 



Erasmus univerzitetna listina (EUC)

• Je predpogoj za sodelovanje v programu 

Erasmus 

• 3 tipi:

– Standardna EUC

– Razširjena 1 EUCP (samo študentska praksa)

– Razširjena 2 EUCX (standardna listina in študentska 

praksa)

• Dodeljena do 2013

• Po 2013 bo ECHE



Certifikat za konzorcij za prakse

• Priznava finančne in operativne zmoţnosti 

konzorcija za organizacijo Erasmus študentske 

prakse in prijavo za financiranje le-te.

• Konzorcij je skupina visokošolskih zavodov, ki 

imajo razširjeno Erasmus univerzitetno listino in 

drugih organizacij (podjetja).

• Podeli se za 3 leta, največ do 2013 

(novoustanovljeni konzorciji prejmejo certifikat 

za 1 leto)



Individualna mobilnost (IM) 1

• Tipi mobilnosti:

– Mobilnost študentov za namen študija SMS (3-12m)

– Mobilnost študentov za namen prakse  SMP (3-12m + izjema)

– Mobilnost osebja z namenom poučevanja STA (1d – 6t)

– Mobilnost osebja z namenom usposabljanja STT (5d – 6t)

• Min. mesečna dotacija: 200 € (študij) ali 250 € (praksa)

• Max. Mesečna dotacija: določena z razpisom na ravni EK

• Organizacija mobilnosti: enotni zneski za prakso in študij

• Dotacija se izračuna na podlagi pretekle realizacije in 

razpoloţljivih sredstev.

• Pretekla realizacija je lahko največ 100%

• Kjer je pretekla realizacija 0% se organizaciji ne odobri 

mobilnosti za to leto



Individualna mobilnost (IM) 2

• SM na več lokacij le če:

– skupni študijski program (multiple or joint) ali

– ista gostiteljica z več izpostavami

– v okviru iste pogodbe (learning agreement)

• Število mobilnosti:

– 1xSMS

– 1xSMP

– nx0€ grant



Individualna mobilnost (IM) 3

• Časovni razkorak med EILC in mobilnostjo

• Ni posebne dotacije za mobilnost

• EILC obdobje se šteje v poročanje, tudi če 

študent ni dobil dotacije (je pa šel na EILC)

• EILC mora potekati v isti drţavi kot mobilnost



Intenzivni jezikovni tečaji EILC

• Brezplačni tečaji manj razširjenih jezikov 

• Namenjeni Erasmus študentom

• 2 – 6 tednov (oz. 60 ur oz 15 ur na teden)

• Manjše skupine

• Dotacija: 4.000,00 € / tečaj (ni kumulativnega učinka)

• Za polno dotacijo: 17 udeleţencev

• Najmanj 10 udeleţencev



Intenzivni programi (IP)

• Kratek študijski program 

• Udeleţenci iz vsaj 3 drţav

• Priznavanje (ECTS)

• Max. Dotacija: 38.000,00 €

• Max. Stroški organizacije: 6.430,00 €

• Dnevnice: 

– 100% najvišjih dovoljenih za predavatelje

– 100% najvišjih dovoljenih za študente

• Dnevnice tudi za dneve potovanja

• Obnovitvenim končna dotacija šele po poročilu



Pripravljalni obiski (PV)

• Priprava projektov

• Omejitev: 

– vsi, ki so ţe prejeli dotacijo za PV za isto akcijo v zadnjih 2 letih (2011 

in 2012)

– Le ena organizacija iz SLO na PV

– Le ena dotacija PV na org. na leto

• 70% najvišjih moţnih dnevnic glede na cilj

• Stroški potovanja omejeni glede na cilj

• 20 delovnih dni pred odhodom

• 30 koledarskih dni pred kontaktnim seminarjem

• Rok za izvedbo dejavnosti: 1. januar 2013 do 30. april 2014



Mreže

• Le še akademske

• spodbujanje evropskega sodelovanja in inovacij na 

določenih predmetnih področjih

• Sodelovanje vsaj 25 organizacij

• Min. dejavnosti: spletna stran, poročilo, informiranje 

deleţnikov, letno srečanje, evalvacija učinkovitosti 

mreţe

• Trajanje: 1 do 3 leta

• Sofinanciranje: do 600.000,00 €



Večstranski projekti

• Obvezne teme:

– Sodelovanje med OTI in podjetji

– Socialna razseţnost TI

– Strategije mobilnosti in odpravljanje ovir

– Posodobitev izobraţevalnega programa

– Odličnost in inovativnost v TI

• Sodelovanje vsaj 3 organizacij

• Trajanje: 2 ali 3 leta

• Sofinanciranje: do 400.000,00 €



Spremljevalni ukrepi

• Dejavnosti, ki niso primerne za glavni program Erasmus

• Inovativni, samostojni projekti:

– Posodabljanje TE

– Spodbujanje mobilnosti

– Razširjanje rezultatov projektov

– Medsektorske sinergije

– Prečne politike

– Posebne teme, ciljne skupine ali konteksti

• Dejavnosti:

• Konference, seminarji, usposabljanja, promocija, natečaji,…

• Trajanje: 1 leto

• Sofinanciranje: do 150.000,00 €



Hierarhija dokumentov

1. Sklep o ustanovitvi programa VŢU 

(1720/2006/EC);

2. Poziv k oddaji vlog  v uradnem listu EU;

3. Besedilo razpisa kot je objavljeno na 

spletni strani EC;

4. Vodnik za prijavitelje (3 deli);

5. Nacionalna pravila;

6. Vloge za dotacijo (prijavnice).



Razpisni roki

Intenzivni jezikovni tečaji Erasmus (EILC) 1. februar 2013

Intenzivni programi Erasmus (IP) 8. marec 2013

Individualna mobilnosti (študenti, osebje) 8. marec 2013

Večstranski projekti, mreže, spremljevalni ukrepi 31. januar 2013

Prečni program 28. februar 2013

Študijski obiski 28. marec 2013

15. oktober 2013

Jean Monnet 15. februar 2013

Pripravljalni obiski 20 del. dni pred obiskom

Erasmus univerzitetna listina (EUC) marec 2013

Erasmus certifikat za konzorcij za prakse 8. Marec 2013



Erasmus 2014-2020

• „Erasmus for All“

• +70% denarja (19,5 G€)

• večja podpora individualni mobilnosti

• sodelovanje med deleţniki za 

modernizacijo

• spodbujanje inovativnosti, podjetništva in 

zaposljivosti 



Pomoč

• mag. Marja MEDVED

• 01/620-94-74

• erasmus@cmepius.si

• Maja GODEJŠA

• 01/620-94-57

• mag. Robert 

MARINŠEK

• 01/620-94-62


