
SOCRATES je program Evropske skupnosti, ki vzpodbuja evropsko sodelovanje na podroËju
izobraæevanja. Razdeljen je na veË akcij, ki pokrivajo posamezne stopnje ali podroËja izobraæevanja.
Evropsko sodelovanje na podroËju visokega πolstva vzpodbuja akcija Erasmus.

CILJI?
Namen akcije Erasmus je izboljπati kvaliteto visokoπolskega izobraæevanja v Evropi in ojaËati
evropsko dimenzijo le-tega.  Ta cilj naj bi bil doseæen preko podpore mednarodnim projektom
sodelovanja med visokoπolskimi institucijami, preko vzpodbujanja mobilnosti πtudentov in
profesorjev po Evropi in z doprinosom k boljπi transparentnosti in akademskemu priznavanju
kvalifikacij in πtudijskih programov po Evropski uniji.

Kako program poteka?
Visokoπolske institucije pridobijo Erasmus univerzitetno listino (Erasmus Universiti Charter, EUC)
od Evropske komisije (rok prijave za EUC je vsako leto 1. novembra, prijava je delno elektronska).
Institucije nosilke EUC imajo pravico sodelovati v aktivnostih, ki jih podpira Erasmus akcija,
torej nosilke EUC lahko zaprosijo za sofinanciranje projektov razvoja πtudijskih programov
(Curriculum development projects) in mobilnosti.

Kdo lahko sodeluje?
V Erasmus akciji lahko sodelujejo vse visokoπolske institucije, ki izvajajo nacionalno priznane
visokoπolske programe izobraæevanja.  Tako sodelujejo skoraj vse univerze iz sodelujoËih dræav
in veliko priznanih institucij visokoπolskega ne-univerzitetnega sektorja kakor tudi institucije
po-univerzitetnega izobraæevanja. Vsaka dræava pa samostojno doloËi seznam upraviËenih
institucij (v Sloveniji je seznam doloËilo Ministrstvo RS za πolstvo, znanost in πport).

Aktivnosti
Erasmus akcija podpira sledeËe aktivnosti:

Mobilnost πtudentov in uËnega osebja
• Mobilnost πtudentov (Student Mobility - SM): Erasmus akcija nudi πtudentom od 

zakljuËenega prvega letnika dodiplomskgea πtudija pa vse do doktorata moænost opravljati
redne πtudijske obveznosti od 3 do 12 mesecev na univerzi v eni od partnerskih dræav.  
V tujini uspeπno opravljene obveznosti se πtudentu na matiËni instituciji v celoti priznajo.
©tudenti prejmejo tudi t.i. Erasmus πtudentsko listino, kjer so navedene vse pravice in 
obveznosti Erasmus πtudentov.

• Mobilnost uËnega osebja (Teaching Staff Mobility - TS): Erasmus akcija ponuja moænost
gostovanja profesorjev na tujih visokoπolskih institucijah. V veliki veËini so to krajπa 
gostovanja, ki so del rednega πtudijskega programa na partnerski instituciji v drugi dræavi,
ki sodeluje v programu SOCRATES. FinanËna podpora je namenjena kritju dela stroπkov, 
ki nastanejo z gostovanjem v tujini.

• Organizacija mobilnosti (OM): Erasmus zagotavlja visokoπolskim institucijam podporo za
vzpostavitev optimalnih pogojev za mobilnost πtudentov in profesorjev ter za implementacijo
evropskega sistema prenosa kreditnih toËk in dodatka k diplomi (ECTS in DS). To vkljuËuje
informacijsko podporo, infrastrukturo, svetovanje, spremljanje, vpletenost lokalnih 
partnerjev / skupnosti itd..
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Evropski sistem prenosa kreditnih toËk
Erasmus akcija podpira aktivnosti vpeljave, implementacije in/ali razπirjanja
ECTS, sistema prenosa akademskih kreditnih toËk. Ukrepi podpore ECTS so:

• dotacija za vpeljavo ECTS (ECTS introduction grant) za institucije,
ki nikoli prej niso prejele finanËne podpore za vpeljavo ECTS;

• ECTS listina (ECTS Label) za institucije, ki æe uporabljajo kvaliteten
ECTS za celoten dodiplomski in podpiplomski cikel πtudija;

• dotacija za akumulacijski ECTS za institucije, ki so æe nosilke
ECTS listine in æelijo vpeljati naborni sistem toËk;

• obiski tujih ECTS/DS svetovalcev.

Intenzivni programi (Intensive Programmes - IP)
Evropska skupnost v okviru Erasmus akcije sofinancira organizacijo kratkih programov -
poletnih/zimskih πol (10 dni do 3 mesece) z evropsko dimenzijo. Sofinanciranje je omogoËeno letno
za do tri zaporedna leta pod pogojem, da je skupina udeleæencev vsako leto druga in/ali so nove
teme programa.

Projekti razvoja πtudijskih programov (Curriculum Development projects - DC)
Najmanj tri visokoπolske institucije iz treh razliËnih sodelujoËih dræav lahko s skupnimi moËmi in
viri razvijejo πtudijski program ali modul katerega koli nivoja πtudija in katerega koli akademskega
podroËja. Sofinanciranje je mogoËe pridobiti za najveË tri leta.

KAKO SODELOVATI?

Individualna mobilnost πtudentov in profesorjev

O moænostih, razpisih, rokih, naËinu prijave in vsem ostalem se pozanimajte v mednarodni pisarni
matiËne institucije. V Sloveniji so nosilke Erasmus univerzitetne listine sledeËe institucije:

Univerza v Ljubljani
Univerza v Mariboru
Univerza na Primorskem
Gea College
Politehnika Nova Gorica

V kratkem naj bi se jim pridruæila πe Visoka πola za upravljanje in poslovanje Novo mesto.

Projektno sodelovanje

Prijave za projekte skupnega razvoja πtudijskih programov (CD) in intenzivne programe (IP) je
potrebno nasloviti na TehniËno pisarno za program SOCRATES (Technical Assistance Office - TAO).
Na njihovih straneh najdete vse informacije, letni razpis, vse prijavne obrazce z navodili in tudi
sezname projektov izbranih v preteklih letih. Njihov naslov je:
http://www.socleoyouth.be/

Nadaljnje informacije

»e vas zanima πe kaj o akciji Erasmus, je tu nekaj virov, kjer najdete odgovore na vaπa vpraπanja:
• sploπna internet stran programov izobraæevanja in usposabljanja Skupnosti: 

http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/guide/liste_en.html
• internet stran Erasmus akcije: 

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/erasmus/erasmus_en.html
• vse o ECTS: 

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/erasmus/activity_en.html#ects
• vse o dodatku k diplomi: 

http://europa.eu.int/comm/education/policies/rec_qual/recognition/diploma_en.html
• Nacionalna agencija: CMEPIUS, Neæa PajniË (neza.pajnic@cmepius.si),

Ob æeleznici 16, 1000 Ljubljana, www.cmepius.si
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