
Status 'Erasmus študent' pridobijo študenti, ki izpolnjujejo merila 
za vključitev v program Erasmus in jih je matična univerza* izbrala, 
da lahko preživijo obdobje Erasmus mobilnosti v tujini - kot študenti 
na upravičeni partnerski univerzi ali kot praktikanti v podjetju ali 
drugi ustrezni organizaciji. Za študijsko izmenjavo morata biti 
obe univerzi nosilki Erasmus univerzitetne listine, ki jo podeljuje 
Evropska komisija. Za prakso v podjetjih mora biti matična univerza 
nosilka razširjene Erasmus  univerzitetne listine ali nosilka Erasmus 
univerzitetne listine za prakse.
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* "Univerza" je katera koli vrsta visokošolskega ali drugega zavoda, ki deluje v skladu z 
nacionalno zakonodajo ali prakso in omogoča pridobitev priznane izobrazbe, druge 
priznane kvalifikacije ali poklicnega izobraževanja in usposabljanja na terciarni ravni, ne 
glede na to, kako se takšen zavod imenuje v državah članicah.
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Kot Erasmus πtudent lahko priËakujete:

•  da sta vaπa matiËna univerza in univerza gostiteljica podpisali bilateralno  
 pogodbo;
 
•  da institucija, ki vas pošilja v tujino, in institucija, ki vas sprejme, pred vašim  
 odhodom z vami podpišeta Študijski sporazum/Dogovor o usposabljanju, ki  
 določa podrobnosti o vaših načrtovanih aktivnostih v tujini, vključno s   
 kreditnimi točkami, ki naj bi jih pridobili;

•  da vam za predavanja, vpis, izpite, dostop do laboratorijev in knjiænic v Ëasu  
 πtudija v okviru programa Erasmus ne bo treba plaËati pristojbin univerzi  
 gostiteljici;

•  da vam bo matična univerza v celoti priznala zadovoljivo opravljene dejavnosti  
 v času obdobja Erasmus mobilnosti v skladu s Študijskim sporazumom oz.  
 Dogovorom o usposabljanju;

•  potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih ob koncu študijskega obdobja v  
 tujini, ki bo vsebovalo rezultate opravljenega študija/prakse in ga podpiše  
 institucija gostiteljica/podjetje. Tako bodo vaši rezultati s pridobljenimi   
 kreditnimi točkami in doseženim uspehom zabeleženi; če praksa ni del   
 rednega učnega programa, bo študijsko obdobje v tujini zabeleženo vsaj v  
 dodatku k diplomi;

•  da boste na univerzi gostiteljici obravnavani enako kot njeni matični πtudenti;

•  da imate dostop do Erasmus univerzitetne listine in Izjave o evropski politiki  
 (European Policy Statement) matične univerze in univerze gostiteljice;

•  da v Ëasu πtudija v tujini πe naprej prejemate nacionalne πtipendije ali posojila.

Kot Erasmus πtudent morate:

•  spoštovati pravila in obveznosti iz sporazuma o Erasmus finančni pomoči z  
 matično univerzo ali nacionalno agencijo;

•  zagotoviti, da matiËna univerza in univerza gostiteljica pisno potrdita vsako  
 spremembo Študijskega sporazuma/Dogovora o usposabljanju, takoj ko do  
 spremembe pride;

•  biti skozi celo dogovorjeno študijsko obdobje/obdobje prakse vključeni v  
 dejavnosti na univerzi gostiteljici/v podjetju, vključno z opravljanjem ustreznih  
 izpitov ali drugih oblik preverjanja znanja, ter spoštovati pravila in predpise  
 gostitelja oz. gostiteljice;

•  ob vrnitvi napisati poročilo o Erasmus izmenjavi in zagotoviti povratne   
 informacije na zahtevo matične univerze, Evropske komisije ali nacionalne  
 agencije.

»e pride do teæav:

•  jih jasno opiπite ter preverite, kakπne so vaπe pravice in obveznosti;

•  stopite v stik s svojim oddelčnim Erasmus koordinatorjem  in po potrebi   
 uporabite formalne postopke reševanja težav na matični univerzi.

V primeru, da teæav ne uspete reπiti, se obrnite na 
nacionalno agencijo:
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