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UVOD
Spoštovani!

Svet Erasmus aktivnosti je navidezno zelo enostaven. Osnovni aktivnosti za posameznika sta izmenjava študentov 

in profesorjev, za samo institucijo pa organizacija omenjenega. Seveda program postavlja okvirna pravila in 

minimalne zahteve, ki jih je treba spoštovati, vendar pušča toliko 'prostega teka' posamezni instituciji glede na 

njeno nacionalno umeščenost, organiziranost, način dela ipd., da je treba pri implementaciji aktivnosti dnevno 

sprejemati odločitve, kako posamezen projekt zastaviti, izpeljati ali organizirati. 

Pred vami je gradivo, ki smo ga s kolegi pripravili na podlagi desetletnih izkušenj sodelovanja v Erasmus programu. 

Namen gradiva je na čim bolj enostaven način novim sodelujočim institucijam pomagati razumeti Erasmus 

program in začeti aktivnosti v okviru tega programa. Vključili smo tudi nekaj izjav in izkušenj različnih oseb 

(študentov in zaposlenih v mednarodnih službah), ki so ali še vedno na različne načine sodelujejo v programu 

Erasmus. Gradivo bo dobrodošlo tudi vsem posameznikom, ki na novo začenjajo z aktivnostmi oziroma bi želeli na 

hitro preveriti osnovna pravila, ki so splošno veljavna za vse sodelujoče institucije. 

Ne smemo pa pozabiti, da je program 'živ'. Vsako leto pride do manjših ali tudi večjih sprememb v smeri izboljšanja, 

večje transparentnosti, prilagajanja potrebam institucij in realnosti dnevnega življenja. Zato je nujno potrebno, da 

pred dokončno odločitvijo o izpeljavi zastavljene aktivnosti preverite razpis ali pogodbo za ustrezno obdobje. Na 

vaša vprašanja pa vam bomo vedno pomagali najti odgovore ali vam svetovali tudi na nacionalni agenciji, zato 

nas le pokličite ali nam pišite. 

Pa srečno!

Erasmus ekipa ☺
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Čeprav je program Erasmus v primerjavi z ostalimi sektorskimi programi najbolj množičen in prepoznaven, 

še vedno ugotavljamo, da se ga udeleži le zelo majhen del ciljne populacije. Razlogov za to je več, vse od 

organizacijskih, finančnih pa do prenizke motivacije študentov in profesorjev za mobilnost. Nekatere države so 

nekoliko manj aktivne tudi zaradi jezikovnih ovir ali zaradi nižjega življenjskega standarda. Kljub temu  pa je jasno, 

da je sodelovanje v programih mobilnosti nujno za dosego razvoja tako institucij kot tudi ljudi, ki so v te institucije 

različno vključeni. 

Skozi program Erasmus se razvija in je zelo dobro vidna ideja Evropske unije kot enotnega visokošolskega prostora, 

enotnega trga dela in enotnega prostora za ideje, razvoj in kakovostno življenje. Mobilnost je Evropska unija, je 

nov vsakdan, v katerem živimo kot državljani ne več samo svoje matične države, pač pa tudi kot državljani širše 

skupnosti, ki ji pripadamo. Gre za premik v kulturi, miselni naravnanosti posameznika, da stopi iz svojih najožjih 

mrež, skupnosti, ki so mu popolnoma domače in znane, ter stopi v neznano. 
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»Zakaj sodelovati v programu Erasmus?«

Vključevanje Univerze v Ljubljani v program Erasmus je v obdobju zadnjih desetih let na mnogih področjih njenega 

delovanja spremenilo njen način sodelovanja z institucijami v tujini. Tako kot mnoge evropske univerze, je v večji 

meri opustila sodelovanje v okviru klasičnih sporazumov in se predvsem osredotočila na pospešeno mobilnost 

študentov, učiteljev in administrativnega osebja. 

Program Erasmus je spodbudil organizacijo poletnih šol, internacionalizacijo študijskih programov in oblikovanje 

skupnih programov.

Pomagal je pri hitrejši osvojitvi bolonjske reforme, osvojitvi kreditnega sistema, dvigu kakovosti poučevanja, 

vzpostavitvi sistema priznavanja v tujini pridobljenih znanj, izboljšanju podpornih aktivnosti za izvajanje samega 

programa in večji ponudbi vsebin tudi v tujih jezikih.

Prav vključevanje v program Erasmus je pripomoglo k internacionalizaciji Univerze v Ljubljani na vseh področjih in 

omogočilo velikemu številu študentov, učiteljev in osebju neprecenljive mednarodne izkušnje.

Katja Cerjak, Erasmus institucionalna koordinatorica

Univerza v Ljubljani

Razumeti je treba tudi dejstvo, da naj bi bil program v vlogi katalizatorja, neke vrste pilotski projekt dobre prakse, 

ki naj bi spodbudil tovrstno aktivnost na širšem nivoju, podprto tudi s strani drugih virov, ne le virov EU. Želeli bi 

si, da postane možnost mobilnosti splošno široko prisotna v vsakdanu študenta/profesorja/zaposlenega v kateri 

koli evropski državi. 

 

Pozitivni rezultati mednarodnega sodelovanja so hitro prenosljivi in uporabni na različnih ravneh, tako za institucije 

kot tudi za študente in zaposlene. Pri tem imamo v mislih delovne postopke, organiziranost kot tudi prenos znanja 

med študenti in inovativne tehnike posredovanja uporabnega znanja profesorjev. V tem sklopu velja poudariti, 

da je mreženje eden izmed najbolj pozitivnih elementov mobilnosti in mobilnost kot taka spodbuja nadaljnje 

mednarodno sodelovanje tako na osebni kot tudi na organizacijski ravni. 
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»Zakaj sodelovati v programu Erasmus?«

Po desetih letih sodelovanja bi lahko rekli – je sploh možno, da kdo ne bi sodeloval v programu Erasmus?

Ne znamo si predstavljati, kako drugačen bi bil študij študentov, če bi bili prikrajšani za to enkratno priložnost, del 

svojega študija in (oz. ali) praktičnega usposabljanja opraviti v tujini. Ko spremljamo te mlade ljudi, ki se vrnejo iz 

tujine polni zagona, novih idej in širokega obzorja, in ko vidimo, koliko bolj zreli in samostojni so v tako kratkem 

času postali, lahko z gotovostjo potrdimo, da je namen programa Erasmus dosežen. Študenti ne morejo nehati 

pripovedovati o tem, koliko novih prijateljev so spoznali in kaj novega so se naučili. 

Tudi tisti, ki se za študij v tujini ne morejo odločiti, lahko pridobijo delno izkušnjo s poslušanjem predavanj 

profesorjev s partnerskih univerz iz tujine in se družijo s tujimi študenti, ki študirajo prek programa Erasmus na 

naši univerzi.

Vsekakor je sodelovanje v programu Erasmus privilegij in nuja za sodobno visokošolsko institucijo zaradi vseh 

izkušenj in možnosti, ki so jih deležni ne samo študenti, ampak tudi predavatelji in zaposleni.

Erasmus ekipa Univerze v Mariboru

PROGRAM VSEŽIVLJENJSKO UČENJE (VŽU)

Namen akcijskega programa Skupnosti na področju vseživljenjskega učenja – program Vseživljenjsko učenje 

(program VŽU) – je z vseživljenjskim učenjem prispevati k razvoju EU v napredno družbo s sodobnim znanjem, 

s trajnostnim gospodarskim razvojem, številnejšimi in boljšimi službami ter z večjo socialno kohezijo. Zlasti si 

prizadeva za pospeševanje izmenjav, sodelovanja in mobilnosti med organizacijami ter sistemi izobraževanja in 

usposabljanja znotraj EU, z namenom postati zgled kakovosti v svetovnem merilu. 

Zaradi tega je program Vseživljenjsko učenje usmerjen v posodabljanje in prilagajanje sistemov izobraževanja 

in usposabljanja v sodelujočih državah, zlasti v okviru strateških ciljev Lizbonske pogodbe, in prinaša evropsko 

dodano vrednost neposredno posameznim državljanom, ki sodelujejo v aktivnostih mobilnosti in drugih 

aktivnostih sodelovanja.
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Program VŽU sestavljajo: 
štirje sektorski programi•	 , ki so namenjeni šolskemu izobraževanju (Comenius), terciarnemu 

izobraževanju (Erasmus), poklicnemu in strokovnemu izobraževanju ter usposabljanju (Leonardo 

da Vinci) in izobraževanju odraslih (Grundtvig); 

prečni program•	 , ki je namenjen štirim ključnim medsektorskim področjem (sodelovanje pri politiki 

in inovacijah na področju vseživljenjskega učenja, na področju jezikov, razvijanja inovativnih IKT ter 

razširjanja in uporabe rezultatov); 

program Jean Monnet•	   je program, ki spodbuja poučevanje, raziskovanje in študije na področju 

evropskega združevanja ter ključnih evropskih ustanov in združenj. 
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Sodelovanje v programu VŽU

V programu VŽU lahko sodelujejo prijavitelji iz: 

27 držav članic EU, •	
Islandije, Lihtenštajna, Norveške (države EFTA-EGP – države, ki so članice Evropskega združenja za •	
prosto trgovino in hkrati pripadajo Evropskemu gospodarskemu prostoru), 

Turčije, Hrvaške, Švice,•	
čezmorskih držav in teritorijev, določenih v Sklepu Sveta 2001/822/ES. •	
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Kdo lahko sodeluje?

Program VŽU je namenjen praktično vsem, ki sodelujejo v procesu izobraževanja oziroma usposabljanja (tako 

posameznikom kot tudi organizacijam): 

učencem, študentom, udeležencem usposabljanja in odraslim udeležencem; •	
učiteljem, vodjem usposabljanja in osebju, udeleženem v katerem koli vidiku vseživljenjskega učenja •	
(VŽU); 

osebam na trgu dela; •	
zavodom ali organizacijam, ki zagotavljajo možnosti za učenje na katerem koli področju izobraževanja •	
ali usposabljanja; 

osebam in organom, zadolženim za sisteme in politike v zvezi s katerim koli vidikom vseživljenjskega •	
učenja na lokalni, regionalni in nacionalni ravni; 

podjetjem, socialnim partnerjem in njihovim organizacijam na vseh ravneh, vključno s trgovinskimi •	
organizacijami ter gospodarskimi zbornicami; 

organom, ki nudijo storitve usmerjanja, svetovanja in informiranja v zvezi s katerim koli vidikom •	
vseživljenjskega učenja; 

združenjem, ki delujejo na področju vseživljenjskega učenja, vključno z združenji študentov, dijakov, •	
učiteljev, staršev in odraslih udeležencev; 

raziskovalnim centrom in organom, ki se ukvarjajo z vprašanji na področju izobraževanja in •	
usposabljanja; 

nepridobitnim organizacijam, prostovoljnim in nevladnim organizacijam (NVO-jem). •	
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Kdo je kdo in kaj je kaj v programu VŽU

Evropska komisija (Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo – Directorate General for Education 

and Culture ali DG EAC) je odgovorna za zagotavljanje učinkovite in smotrne izvedbe programa VŽU kot celote. 

Komisiji pri tej nalogi pomaga Odbor za program VŽU, ki ga sestavljajo predstavniki držav članic ter ostalih 

sodelujočih držav in mu predseduje Komisija. Operativno vodenje programa izvaja Komisija v tesnem sodelovanju 

z nacionalnimi agencijami (NA) (ena ali več v vsaki izmed sodelujočih držav) in Izvršno agencijo za izobraževanje, 

avdiovizualno področje in kulturo (Izvršna agencija – EACEA) v Bruslju. 

Nacionalne oblasti spremljajo in nadzirajo nacionalne agencije ter Komisiji jamčijo, da nacionalne agencije 

ustrezno upravljajo s sredstvi Evropske skupnosti za decentralizirane aktivnosti programa. Resorni ministrstvi v 

Sloveniji sta Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in Ministrstvo za šolstvo in šport. Neposredno 

za potrebe programa Erasmus je bila imenovana nacionalna komisija VŽU, Erasmus, katere člani so predstavniki 

Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Ministrstva za šolstvo in šport, Sveta RS za visoko šolstvo, 

Študentske organizacije Slovenije in Gospodarske zbornice Slovenije. Nacionalna komisija sprejema odločitve 

glede programa Erasmus na nacionalni ravni (prioritete, delitev sredstev ipd.). 

Nacionalne agencije (NA) so organizacije, ki skrbijo za usklajeno vodenje t. i. decentraliziranih aktivnosti razpisov 

na nacionalni ravni. Nacionalne agencije imajo ključno vlogo pri praktični izvedbi programa, saj so odgovorne 

za objavo programa na nacionalni ravni, podporo razširjanju in uporabi rezultatov ter zlasti vodenje celotnega 

življenjskega cikla projektov v okviru decentraliziranih aktivnosti programa na nacionalni ravni. To je: 

objava nacionalnih razpisov za oddajo predlogov ali rokov, ki dopolnjujejo evropski razpis za oddajo •	
predlogov za program VŽU, 

promocija in nudenje informacij glede akcij programa ter svetovanje potencialnim prijaviteljem, •	
sprejem, organizacija ocenjevanja in izbora vlog za dotacije, •	
sprejemanje sklepov o dodelitvi dotacij za izbrane vloge, •	
izdajanje sporazumov o dotacijah in izplačevanje sredstev upravičencem, •	
sprejem in obravnava poročil upravičencev, •	
spremljanje in podpora upravičencem programa, •	
pregled dokumentacije, nadzor na mestu ter revizija podprtih aktivnosti, •	
razširjanje in uporaba rezultatov podprtih aktivnosti, •	
analiziranje in zagotavljanje povratnih informacij o izvajanju programa in učinku v državi. •	
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Izvršna agencija (The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency – EACEA): poslanstvo Izvršne 

agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo je izvedba številnih sklopov programa in akcij, ki 

jih sofinancira Evropska komisija na področju izobraževanja in usposabljanja, aktivnega državljanstva, mladih, 

avdiovizualnem področju ter na področju kulture. Izvršna agencija vodi centralizirane aktivnosti programa VŽU, 

kar pomeni, da se vloge za te aktivnosti pošljejo neposredno v Bruselj, brez vmesnega posredovanja nacionalnih 

agencij. Na osnovi referenčnega okvira, ki ga je zastavila Komisija, je Izvršna agencija odgovorna za izvajanje 

naslednjih nalog: 

objava razpisov za zbiranje predlogov in vabil za zbiranje ponudb, •	
sprejem vlog za dotacijo in organizacijo postopka za ocenjevanje in izbor projektov (za aktivnosti, za •	
katere sklep o dodelitvi dotacije sprejme Komisija, po posvetovanju z odborom za program VŽU in 

evropskim parlamentom, kot je zahtevano v sklepu o programu), 

izdajo sporazumov o dotacijah in izplačila dotacij upravičencem, •	
sprejem in obravnavanje poročil upravičencev, •	
spremljanje in podpora upravičencem programa, •	
pregled dokumentacije, nadzor na mestu ter revizija podprtih aktivnosti.•	

CEDEFOP (Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja) v Thessalonikih, Grčija, v imenu Evropske komisije 

koordinira program študijskih obiskov na ravni EU. Študijski obiski so del prečnega programa in ena izmed 

decentraliziranih aktivnosti, kar pomeni, da je treba vloge poslati nacionalnim agencijam.

Bolonjska deklaracija 

Predstavniki ministrstev za visoko šolstvo iz 29 držav, med drugim tudi Slovenije, so junija 1999 v Bologni 

podpisali t. i. Bolonjsko deklaracijo, v kateri so določili smernice razvoja evropskega visokega šolstva do leta 2010. 

Države podpisnice so si s tem zadale cilj, da bodo ob polnem upoštevanju in spoštovanju različnosti nacionalnih 

sistemov izobraževanja in univerzitetne avtonomije do leta 2010 z medsebojnim sodelovanjem zgradili odprt in 

konkurenčen evropski visokošolski prostor, ki bo evropskim študentom in diplomantom omogočal prosto gibanje 

in zaposljivost, obenem pa bo privlačen tudi za neevropske študente. 

Glavni cilji bolonjskega procesa (po Berlinskem komunikeju) so: 

zagotavljanje kakovosti visokega šolstva,•	
sprejetje dvo- oziroma tristopenjskega sistema študija,•	
pospeševanje mobilnosti študentov, akademskega in administrativnega osebja,•	
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vzpostavitev kreditnega sistema (ECTS) za vrednotenje študijskih obveznosti,•	
priznavanje stopenj, sprejem sistema lahko prepoznavnih in primerljivih stopenj,•	
aktivna udeležba visokošolskih zavodov, učiteljev in študentov v bolonjskem procesu in •	
sodelovanje študentov pri upravljanju visokega šolstva,

pospeševanje evropske dimenzije v visokem šolstvu,•	
pospeševanje privlačnosti evropskega visokošolskega prostora,•	
vseživljenjsko učenje,•	
Evropski visokošolski prostor in Evropski raziskovalni prostor, dva stebra na znanju temelječe •	
družbe.

Več informacij najdete na spletni strani http://ec.europa.eu/education/policies/educ/bologna/bologna.pdf. 

Kopenhagenska deklaracija

S to deklaracijo se začne enak proces, kot je bolonjski, le da se dotika področja strokovnega in poklicnega 

izobraževanja. Med prioritetami je za mobilnost pomembna krepitev transparentnosti poklicnega izobraževanja v 

Evropi s pomočjo integracije več različnih inštrumentov (EUROPASS mobilnosti, Evropski življenjepis, certificiranje 

in dodatek k diplomi ter skupni evropski okvir znanja jezikov).

Več informacij najdete na spletni strani

http://ec.europa.eu/education/copenhagen/copenahagen_declaration_en.pdf.

Lizbonska pogodba

Evropa naj bi postala najbolj dinamična in konkurenčna svetovna regija, za kar potrebuje dobro izobraženo in 

prilagodljivo delovno silo. Da bi to dosegli, so voditelji držav članic Evropske unije sprejeli strateške cilje do leta 

2010 in tudi ukrepe za njihovo doseganje. Uvedli so tudi nov način dela – odprto koordinacijo. Ta daje več prostora 

za nacionalne pobude in za doseganje ciljev po različnih poteh in različnih časovnih okvirih.

Več informacij najdete na spletni strani

http://consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/00100-r1.en0.htm.
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EU 2020

V luči aktualnih gospodarskih razmer je Evropski svet razpravljal o novi strategiji Evropske unije za delovna mesta 

in rast. Voditelji držav in vlad so opravili izmenjavo mnenj o konkurenčnosti, ki je odločilna na področju evropske 

rasti, in razpravljali o stanju priprav na naslednji vrh G20. Za ponovno rast in nova delovna mesta je treba najprej 

znova vzpostaviti makroekonomsko stabilnost in izboljšati vzdržnost javnih financ. 

V novi strategiji bo poseben poudarek na tistih ključnih področjih, na katerih je treba ukrepati. Ta področja so 

znanje in inovacije, bolj trajnostno gospodarstvo, visoka stopnja zaposlenosti in socialna vključenost. Ena izmed 

vodilnih pobud je tudi Mladi in mobilnost, katere cilje je utrditi uspešnost in privlačnost evropskih visokošolskih 

institucij v mednarodnem okolju ter vsesplošno povečati kakovost vseh ravni izobraževanja in usposabljanja v EU, 

pri čemer je treba združiti odličnost in enakost s spodbujanjem mobilnosti študentov in udeležencev usposabljanj 

ter izboljšati položaj mladih na področju zaposlovanja. To vključuje tudi uporabo in okrepitev programov za 

mobilnost ter univerzitetnih in raziskovalnih programov EU (kot so Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus in Marie 

Curie) ter njihovo povezovanje z nacionalnimi programi in sredstvi. 

Več informacij najdete na spletni strani http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm. 
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PROGRAM ERASMUS 

Program Erasmus je bil ustanovljen leta 1987 in je t. i. 'paradni konj' EU med programi izobraževanja in usposabljanja 

za mobilnost in sodelovanje v visokem šolstvu v Evropi. Različne akcije programa niso namenjene zgolj študentom, 

ki želijo študirati in delati v tujini, pač pa tudi visokošolskim učiteljem in podjetnikom, ki želijo poučevati v tujini, ter 

osebju v terciarnem izobraževanju, ki se želi udeležiti usposabljanja v tujini. Poleg tega program Erasmus podpira 

visokošolske zavode pri njihovem skupnem delu prek intenzivnih programov, mrež in večstranskih projektov ter 

jim pomaga, da dosežejo poslovni svet. Zajema torej celoten terciarni sektor izobraževanja1, kar v Sloveniji 

konkretno pomeni vse akreditirane institucije, začenši z višjimi strokovnimi šolami.

Ime Erasmus je akronim: European Action Scheme for the Mobility of University Students. Ideja programa ustreza 

tudi načelom in življenju ter delu Erazma Rotterdamskega, katerega ime se dandanes povezuje s programom 

kot vzornika, ki je študijske obveznosti opravljal v različnih državah. Ob vključitvi v širši program na področju 

izobraževanja so pobudniki vztrajali pri ohranitvi imena, zato je prišlo do poimenovanja tudi drugih programov 

(Socrates, Grundtvig, Leonardo da Vinci …). Danes je program Erasmus ena najbolj poznanih blagovnih znamk 

Evropske unije, prepoznan tudi širše po svetu.

Kratka zgodovina programa Erasmus
Od leta 1980 dalje Evropska komisija (EK) pilotsko podpira mobilnost študentov.•	
November 1985: sestanek EK, predlog Erasmus programa januarja 1986; prvi odzivi so bili mešani •	
(nestrinjanje so izrazile države, ki so imele lastne programe/vzvode mobilnosti študentov že 

vzpostavljene – Francija, Nemčija in Velika Britanija).

Junij 1986: ministri za izobraževanje potrdijo cilje in splošen oris programa, tudi ime ERASMUS.•	
26. november 1986: potrjena finančna shema programa.•	
28. november 1986: presenetljivo ministrski svet NE potrdi programa, težava je kljub vsemu financiranje •	
(proračun za dotacije).

14. maj 1987: Erasmus program je dokončno sprejet. V prvem aktualnem letu izvajanja je v programu •	
sodelovalo 11 držav. Mobilnosti se je v letih 1987/1988 udeležilo 3.244 študentov.

1. januar 1995: program Erasmus postane del programa Socrates; nato 1. 1. 2000 del programa Socrates •	
II in 1. 1. 2007 del programa Vseživljenjsko učenje (v prvi generaciji programa Socrates je v programu 

Erasmus sodelovalo 20 držav, v drugi generaciji že 30, sedaj, ko je Erasmus del programa Vseživljenjsko 

učenje, pa sodeluje že 31 držav: vse države članice EU (27), države Evropskega ekonomskega prostora 

(Islandija, Norveška in Lihtenštajn) ter Turčija.

1 V celotnem besedilu so pod besedo visokošolski zavod ali univerza mišljene vse akreditirane institucije, ki spadajo na področje terciarnega izobraževanja.
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Splošna cilja programa Erasmus, ki naj bi ju podpirale prav vse aktivnosti v okviru programa Erasmus, sta:

podpiranje uresničenja evropskega visokošolskega prostora in •	
krepitev prispevka visokošolskega in poklicnega izobraževanja na višjih stopnjah k inovativnim •	
procesom. 

Za dosego splošnih ciljev programa Erasmus pa so potrebni konkretnejši, bolj usmerjeni cilji:

izboljšanje kakovosti in povečanje obsega mobilnosti študentov in učiteljskega osebja po Evropi, tako •	
da bi bilo do leta 2012 v sklopu programa Erasmus in njegovih predhodnikov v študentsko mobilnost 

vključenih najmanj 3 milijone posameznikov;  

izboljšanje kakovosti in povečanje obsega večstranskega sodelovanja med visokošolskimi zavodi v •	
Evropi; 

povečanje stopnje preglednosti in združljivosti med kvalifikacijami, pridobljenimi v visokošolskem •	
izobraževanju in na višjih ravneh poklicnega izobraževanja v Evropi; 

izboljšanje kakovosti in povečanje obsega sodelovanja med visokošolskimi zavodi in podjetji; •	
omogočanje razvoja inovativnih praks v izobraževanju in usposabljanju na terciarni ravni ter njihov •	
prenos, vključno s prenosom iz ene države udeleženke v ostale; 

razvijanje inovativnih vsebin, storitev, pedagogike in prakse za vseživljenjsko učenje, ki temeljijo na •	
IKT. 
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STRUKTURA PROGRAMA ERASMUS

Predpogoj za sodelovanje v programu Erasmus
Erasmus univerzitetna listina (EUC) ALI•	
Erasmus certifikat za konzorcij za prakse•	

Pripravljalni obiski 
(PV)

Mobilnost 
študentov za študij 

(SMS)

Erasmus 
akademske 

mreže

Individualna 
mobilnost (IM)

Mobilnost 
študentov za prakso 

(SMP)

Erasmus 
strukturne 

mreže

Erasmus 
posodobitev 

visokega šolstva

Intenzivni 
programi (IP)

Mobilnost 
zaposlenih za 

usposabljanje (STT)

Projekti

Mobilnost 
zaposlenih za 

poučevanje (STA)

Erasmus razvoj 
študijskih 

programov

Erasmus intenzivni 
jezikovni tečaji 

(EILC)

Erasmus 
sodelovanje med 

visokošolskimi 
zavodi in podjetji

Erasmus 
virtualni 
kampusi

CENTRALIZIRANI PROJEKTI

DECENTRALIZIRANI PROJEKTI

Erasmus 
spremljevalni 

ukrepi
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SODELOVANJE Z NACIONALNO AGENCIJO

Institucije, ki so pridobile Erasmus univerzitetno listino ali Erasmus certifikat za konzorcij za prakse, se letno 

prijavljajo na nacionalni razpis za pridobitev finančnih sredstev za sofinanciranje različnih Erasmus mobilnosti ali 

projektov. 

V nadaljevanju je shema administrativnega postopka od oddaje prijave do zaključka sodelovanja za različne 

akcije programa Erasmus. 

IZVAJANJE pogodbeno odobrenih aktivnosti
IN

TEKOČE SPREMLJANJE s strani NA in tudi EK
(obiski institucij, dogodkov, organizacija tematskih srečanj 

za upravičence, študije in analize)

VMESNO POROČANJE
(poročilo o napredku)

Ukrepi za uspešen zaključek 
aktivnosti oziroma

prerazporeditev sredstev

KONČNO POROČILO

Sistemski spremljevalni in revizijski obiski
Vzorčna skupina podprtih projektov je predmet podrobnejših 

pregledov, da se zagotovi smotrna poraba sredstev EU.

Ocenjevanje predlogov 
Ocenjevanje vlog opravijo 

neodvisni strokovnjaki glede 
na merila, določena v vsakem 
razpisu za oddajo predlogov.

Oddaja vlog 
za dotacije
(IM, IP, EILC)

Faza sklepanja sporazuma
NA pripravi sporazum in ga 

pošlje upravičencu.

Rezultati izbora 
Na podlagi ocen je 

sprejet sklep o izboru 
in višini sofinanciranja.
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ERASMUS UNIVERZITETNA LISTINA (EUC)

Erasmus univerzitetna listina (EUC) predstavlja splošen okvir sodelovanja v programu Erasmus. Pridobitev listine je 

predpogoj za sodelovanje v programu Erasmus in olajša sodelovanje tudi v nekaj drugih programih, npr. Erasmus 

Mundus. Le nosilke EUC lahko sodelujejo v aktivnostih Individualne mobilnosti (IM) in koordinirajo Erasmus 

projekte. Sodelovanje v programu Erasmus za posameznika (študenta ali zaposlenega) je vedno vodeno prek 

matične institucije. Posameznik kot fizična oseba se ne more prijaviti na nacionalni ali evropski razpis programa 

Erasmus.

EUC je pisni dokument, ki ga podeli Evropska komisija in omogoča upravičenim visokošolskim institucijam 

sodelovati v Erasmus aktivnostih. Listina določa temeljna načela, ki jih mora upoštevati institucija med izvajanjem 

kakovostne mobilnosti, ter način sodelovanja z drugimi institucijami in organizacijami. Navaja zahteve, h katerim 

se institucija zavezuje, da zagotovi predvideno visoko kakovost storitev in postopkov ter na drugi strani nudi 

zanesljive in pregledne informacije. 

 POMEMBNO!!!

Listine ni treba pridobiti podjetjem, socialnim partnerjem, raziskovalnim centrom itd., ki kljub temu lahko 

sodelujejo v programu Erasmus (organizacija praks, večstranski projekti, mreže in spremljevalni ukrepi).

Institucije lahko pridobijo različne vrste Erasmus univerzitetne listine, ki jim omogočajo sodelovanje v različnih 

akcijah Erasmus, in sicer:

standardna EUC•	   omogoča študijsko mobilnost študentov in zaposlenih, 

mednarodne projekte in mreže,

EUC za prakse•	   omogoča zgolj mobilnost študentov za prakso,

razširjena EUC•	   omogoča vse Erasmus aktivnosti.

Prijava za pridobitev Erasmus univerzitetne listine je centralizirana – vodi in izvaja jo Izvršna agencija. 

Institucije oddajo prijavo neposredno Izvršni agenciji. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo poda 

izjavo o ustreznosti organizacij prijaviteljic (ali so le-te ustrezno nacionalno akreditirane) in nato sledi ocenjevanje 

prijav na Izvršni agenciji. Prijava je v celoti elektronska in poteka prek spleta. Kljub elektronski prijavi je potrebno 
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na Izvršno agencijo posredovati tudi natisnjeno prijavo, ki mora biti ustrezno podpisana in ožigosana. Naslov za 

pošiljanje je:

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency  

LLP – Erasmus University Charter 

Unit P2: ERASMUS, JEAN MONNET 

BOU2 03/57  

Av. du Bourget 1  

BE- 1140 Brussels  

BELGIUM 

Fotokopijo tiskane različice morate posredovati tudi na nacionalno agencijo. 

Spletni naslov, kjer najdete vse potrebne dokumente in navodila, je http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2011/

call_erasmus_university_charter_en.php.

Erasmus univerzitetno listino institucija načeloma 

pridobi za celotno obdobje programa VŽU (od 

prijave do konca programskega obdobja 2013). V 

kolikor želi institucija spremeniti vsebino izjave o 

Erasmus politiki oziroma zaprositi za drugo vrsto 

listine (institucija je npr. nosilka standardne listine, 

želi pa začeti izvajati tudi študentske prakse, zato 

želi zaprositi za razširjeno listino), lahko obnovi/

osveži svojo vlogo vsako leto ob roku za prijave po 

predpisanem postopku. 

EUC Univerze v Novi Gorici
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Seznam vseh institucij, ki so pridobile Erasmus univerzitetno listino in lahko aktivno sodelujejo v programu 

Erasmus, je na voljo na spletnih straneh CMEPIUS-a (http://www.cmepius.si/vzu/erasmus/univerzitetna_listina.

aspx) in Izvršne agencije (http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2011/call_erasmus_university_charter_en.php). 

V kolikor imate dodatna vprašanja v zvezi z razpisom za Erasmus univerzitetno listino, se lahko obrnete na 

nacionalno agencijo ali na Izvršno agencijo (EACEA-EUC@ec.europa.eu).

ERASMUS BILATERALNI DOGOVORI/SPORAZUMI

Poleg Erasmus univerzitetne listine (EUC) je za vsako individualno mobilnost med dvema nosilkama EUC 

(študentsko ali mobilnost zaposlenih) potreben bilateralni dogovor. Instituciji se na podlagi sorodnosti študijskih 

programov na ta način dogovorita za sodelovanje, obseg mobilnosti (študentov in zaposlenih), priznavanje in 

organizacijo mobilnosti.

 

Bilateralni dogovor je lahko:

splošen ali specifičen (dogovor za zgolj en tip aktivnosti, za več aktivnosti, za katero koli aktivnost •	
v okviru programa Erasmus, lahko vsebuje načrtovane številke mobilnosti, lahko je okviren glede 

številk),

le za določeno področje, nivo študija (med univerzama, fakultetama, oddelkoma, le za eno/več stopenj •	
študija),

enoleten ali večleten (načeloma naj bi bil omejen s trajanjem programa do leta 2013, ni pa nujno).•	

Kadar gre za sodelovanje med podjetjem oz. drugo organizacijo in nosilko EUC, takšen bilateralni 

dogovor ni potreben. 
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PRIPOROČILA!!!

Institucija naj ima pregled nad bilateralnimi sporazumi na enem mestu.1. 
Ohranjajte le aktivne sporazume (manj je več).2. 
Sporazumi na nivoju celotne institucije so sicer zahtevnejši glede odgovornosti in spremljanja, vendar 3. 
so bolj priporočljivi, saj so bolj prilagodljivi.

Bilateralne sporazume lahko institucija sklepa kadar koli med letom. Edini pogoj je, da je dogovor, ki je 4. 
podlaga mobilnosti, podpisan pred začetkom mobilnosti.

»Zakaj sodelovati v programu Erasmus?« 

Sodelovanje v programu Erasmus je enkratna priložnost za pridobivanje dragocenih izkušenj. Neprecenljive 

življenjske izkušnje in osebne vezi, ki se pri tem razvijejo, imajo zelo pozitivne učinke. 

Poleg pridobivanja znanja tujega jezika, spoznavanja različnih kultur in navad gre za vzpostavljanje novih študijskih 

možnosti, poslovnih vezi, stikov, idej in zamisli.

Erasmus za študenta predstavlja samostojno pot, neodvisnost, osebno rast, odgovornost, potovanje, zabavo, nova 

poznanstva … gre za sproščeno gibanje v popolnoma novem okolju, ki mu lahko izredno koristi. Na študijski 

izmenjavi študenti v zelo kratkem času pogosto dosežejo več, kot bi dosegli, če bi ta čas preživeli v domačem, 

ustaljenem okolju. Postanejo bolj inovativni, kreativni in imajo zrelejši pristop do študija. 

Profesorji in zaposleni se po končani mobilnosti vrnejo z novimi koncepti in idejami, so učinkovitejši in na ta način 

pripomorejo k nadaljnjemu širjenju znanj ter posledično vplivajo na razvoj institucije.

Erasmus program zaradi vedno več možnosti, ki jih ponuja, za nas predstavlja steber mobilnosti.

Jasmina Perovšek, Erasmus koordinatorica
Visoka šola za dizajn
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ERASMUS CERTIFIKAT ZA KONZORCIJ ZA PRAKSE

Konzorcij za prakse je skupina organizacij, ki sodelujejo pri organizaciji mobilnosti študentov z namenom prakse. 

Konzorcij ni nujno ločena, samostojna pravna oseba, organizacije partnerice lahko delujejo v okviru lastnih pravnih 

oseb. Visokošolske institucije, ki sodelujejo v konzorciju (lahko tudi samo ena), morajo biti nosilke razširjene 

Erasmus univerzitetne listine. Poleg visokošolskih institucij v konzorciju lahko sodelujejo podjetja, združenja, 

gospodarske zbornice, fundacije ipd. Koordinator konzorcija je organizacija, ki po dogovoru vodi konzorcij. 

Osnova za konzorcij je lahko le zbir izjav/pisem o nameri sodelujočih institucij o sodelovanju za specifičen namen 

(v programu Erasmus).

Erasmus certifikat za konzorcij za prakse priznava finančne in operativne zmožnosti konzorcija za organizacijo 

Erasmus mobilnosti z namenom prakse in omogoča prijavo za pridobitev sredstev za financiranje te aktivnosti. 

Konzorcijem torej omogoča, da se na nacionalni agenciji prijavijo na letni razpis za pridobitev finančnih sredstev 

za Erasmus mobilnost študentov za prakso in sredstev za organizacijo te mobilnosti. 

 

Kako konzorcij pridobi Erasmus certifikat?

Za razliko od dodeljevanja EUC certifikat za konzorcije podeljuje nacionalna agencija (decentralizirana aktivnost). 

Na nacionalni razpis se prijavi koordinator v imenu konzorcija. Organizacija, ki je koordinator, mora biti pravna 

oseba. Konzorcij za prakse mora vključevati vsaj dve organizaciji in vsaj ena mora biti nosilka razširjene EUC. Vsi 

visokošolski zavodi, ki sodelujejo v konzorciju za prakse, morajo imeti razširjeno Erasmus univerzitetno listino. 

Vsak sodelujoči član konzorcija za prakse mora biti pravna oseba v isti državi, kot je prijavitelj. 

Certifikat za konzorcij za prakse podeli nacionalna agencija za triletno obdobje z možnostjo podaljšanja in lahko 

velja najdlje do leta 2013. Novoustanovljenim konzorcijem brez predhodnih izkušenj ali dosežkov se Erasmus 

certifikat za konzorcij podeli samo za eno študijsko leto. 

 

V okviru konzorcija vsak visokošolski zavod, ki napoti študente na prakso, ostaja odgovoren za kakovost, vsebino in 

priznavanje prakse, kot je določeno v Pogodbi o usposabljanju, ki jo sklenejo študent, njegova matična institucija 

in gostiteljsko podjetje, vključno z Izjavo o kakovosti. Skladnost delovanja z Erasmus certifikatom za konzorcij 

za prakso spremlja nacionalna agencija. Kršitev zavez konzorcija lahko vodi k odvzemu Erasmus certifikata za 

konzorcij za prakso.   
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FINANCIRANJE

Institucije nosilke EUC sredstva za sofinanciranje mobilnosti pridobijo na letnem razpisu nacionalne agencije. 

Višina pridobljenih sredstev je odvisna od letnega razpoložljivega proračuna za Slovenijo in drugih faktorjev, ki 

jih določi nacionalna komisija VŽU, Erasmus. Med temi faktorji je najpomembnejša pretekla realizacija odobrene 

mobilnosti. Višina razpoložljivih sredstev se vsako leto spreminja, prav tako se spreminja število sodelujočih 

institucij na nacionalnem razpisu, zato je težko vnaprej točno napovedati višino sredstev za posamezno Erasmus 

akcijo.

 

Tabela: Primerjava sredstev za Erasmus individualno mobilnost v različnih razpisnih letih

Aktivnost 2007 2008 2009 2010

Mobilnost študentov 2.256.320 € 2.523.200 € 2.715.200 € 2.835.900 €

Mobilnost zaposlenih 197.428 € 205.010 € 220.610 € 244.500 €

Organizacija mobilnosti 197.428 € 189.240 € 169.700 € 238.555 €

Intenzivni programi 141.020 € 167.162 € 262.490 € 271.284 €

EILC 28.170 €  38.000 € 47.000 € 52.790 €

Vir: CMEPIUS

Posamezniki (študenti, zaposleni) za mobilnost prejmejo finančno pomoč neposredno od matične institucije, ki 

je kandidirala na nacionalnem razpisu za sredstva za sofinanciranje mobilnosti. Nacionalna agencija v nekaterih 

akcijah določi minimalni znesek, ki ga mora prejeti posameznik, ne določa pa več točne višine dotacij in tako 

institucijam omogoča večjo mero svobode in upoštevanja konkretnih razmer. To posledično pripelje do različnih 

višin Erasmus dotacij med posameznimi slovenskimi institucijami.
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POMEMBNO!!!

Pri financiranju aktivnosti v programu Erasmus bodite še posebej pozorni na razlike glede metodologije in 

strukture sofinanciranja različnih tipov mobilnosti. V kolikor ste v dilemi glede pravilnosti dodeljevanja dotacij, 

lahko vedno kontaktirate finančno službo nacionalne agencije.

Podrobnejše informacije glede finančnih sredstev v posameznem razpisnem letu najdete na spletni strani 

nacionalne agencije http://www.cmepius.si/index.aspx.  

 

 

»Zakaj sodelovati v programu Erasmus?«

Na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem Maribor že od ustanovitve leta 1998 namenjamo mednarodnim 

aktivnostim posebno skrb. Z nenehnim aktivnim delom v mednarodnem okolju in ob pomoči programa Erasmus 

Individualna mobilnost za študente, predavatelje in ostale zaposlene dvigujemo raven kakovosti v izobraževanju in 

posledično v stroki na področju gostinstva in turizma. Odkar smo nosilci Erasmus univerzitetne listine, zaznavamo, 

da se marsikateri študent vpiše na študij gostinstva in turizma na našo šolo prav zaradi možnosti za Erasmus 

študentsko prakso v tujini. V programu Erasmus želimo sodelovati tudi v prihodnje, saj želimo postati ena najbolj 

prepoznavnih  šol v Sloveniji z mednarodnim sodelovanjem.  

mag. Nataša Artič, Erasmus koordinatorica 
Višja šola za gostinstvo in turizem Maribor
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ERASMUS PRIPRAVLJALNI OBISKI (PV)

Glavni namen akcije je visokošolskim zavodom pomagati s potencialnimi partnerskimi institucijami v tujini 

vzpostaviti: 

nove medinstitucionalne sporazume (ne obnovitev le-teh), ki se nanašajo na Erasmus aktivnosti,•	
Erasmus študentske prakse, •	
Erasmus intenzivne programe, •	
Erasmus mreže,•	
Erasmus večstranske projekte, •	
Erasmus spremljevalne ukrepe.  •	

 

Za pripravljalni obisk se lahko prijavi institucija, ki je nosilka EUC oz. Erasmus certifikata. V primeru, da v državi 

ne obstajajo Erasmus konzorciji za prakso, se lahko za PV prijavi potencialni nosilec Erasmus certifikata oziroma 

podjetje ali druga organizacija z namenom pridobivanja izkušenj pri ustanovitvi lastnega konzorcija za organizacijo 

Erasmus študentskih praks.

Dotacije za pripravljalne obiske se lahko porabi tudi za:

udeležbo na kontaktnih seminarjih za iskanje partnerjev, ki jih organizirajo nacionalne agencije,•	
obisk ene oziroma več predvidenih partnerskih visokošolskih zavodov (obiskane institucije niso nujno •	
nosilke EUC), 

obisk podjetja oziroma druge organizacije.•	

Kdo lahko izvede pripravljalni obisk?
posameznik, zaposlen na nosilki EUC, •	
posameznik, zaposlen v eni izmed organizacij, ki so del konzorcija z Erasmus certifikatom, •	
posamezniki iz podjetij ali drugih organizacij, ki bi jim obisk v tujini pomagal pri ustanovitvi konzorcija •	
za prakso študentov.

Postopek prijave
Organizacija, ki želi pridobiti sredstva za pripravljalni obisk, mora izpolniti ustrezni prijavni obrazec, ki je na voljo v 

elektronski obliki na spletni strani nacionalne agencije v okviru vsakoletnega razpisa.
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Pravočasen rok za oddajo prijave za udeležbo na pripravljalnem obisku je najmanj 15 delovnih dni pred 

pričetkom obiska. Prijava je obravnavana na nacionalni agenciji, ki je posebej za ta namen sestavila komisijo za 

ocenjevanje prijav. Ocenjujejo se: 

tehnično ustreznost – izpolnitev in oddaje prijave, •	
vsebinski del – utemeljitev prijave za pripravljalni obisk, •	
finančni del – ustrezno navajanje predvidenih stroškov, ki bodo nastali z obiskom. •	

Več informacij o pripravljalnih obiskih, kjer so na voljo tudi prijavni obrazec in navodila za izpolnjevanje obrazca, 

najdete na spletni strani nacionalne agencije.

 POMEMBNO!!!

Država destinacija mora sodelovati v programu VŽU, čeprav ni nujno, da je članica EU (možni torej PV •	
na Norveško,, v Turčijo). 

Vsaj ena partnerska organizacija bodočega partnerstva/projekta, ki bo pripravljen kot rezultat •	
pripravljalnega obiska, mora imeti sedež v državi članici EU, da bo prijava za dotacijo, ki se nanaša na 

partnerstvo/projekt, formalno upravičena.   

Podjetja in druge organizacije so do dotacije upravičeni v primeru, da v njihovi državi konzorcij ne •	
obstaja, in le, če je namen obiska spoznati izkušnje konzorcijev v tujini z namenom ustanovitve 

lastnega konzorcija za organizacijo Erasmus prakse za študente. 

Pred vsako prijavo preverite, ali obstajajo dodatne nacionalne prioritete. •	
Dotacija se dodeli samo za eno osebo, vendar lahko v izjemnih primerih dotacijo prejmeta tudi dve •	
osebi z iste institucije za skupni obisk. 

Financiran je le en pripravljalni obisk za posamezen potencialni projekt.  •	
Če je prijava za nek projekt/partnerstvo že oddana (npr. za IP), vloge za pripravljalne obiske, vezane na •	
ta projekt/partnerstvo, niso več upravičene.
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ISKANJE POTENCIALNIH PARTNERJEV

V kolikor iščete točno določeno partnersko institucijo (po stroki, tipu institucije, državi, jeziku poučevanja), lahko 

pripravite kratko predstavitev lastne institucije in opišete svoje želje v kratkem dopisu v angleškem jeziku ter 

vse skupaj posredujete nacionalni agenciji. Vaše 'povpraševanje po partnerjih' bo posredovano nacionalnim 

agencijam v ustreznih državah, kjer informacijo objavijo na spletnih straneh in/ali razpošljejo neposredno 

potencialnim partnerjem.

CMEPIUS povpraševanja iz tujine posreduje potencialnim institucijam neposredno.
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MOBILNOST

ERASMUS INDIVIDUALNA MOBILNOST (IM)

V Erasmus Individualni mobilnosti lahko sodelujejo samo institucije, ki so nosilke ustrezne Erasmus univerzitetne 

listine. Pri svojem delovanju morajo spoštovati načela, pravice in obveznosti, ki so bile vzpostavljene s 

pridobitvijo listine EUC. 

V akciji Erasmus Individualna mobilnost so možne naslednje oblike mobilnosti:

mobilnost študentov za študij (SMS),•	
mobilnost študentov za prakso (SMP),•	
mobilnost osebja za poučevanje – učno osebje z visokošolskih zavodov in iz podjetij (STA),•	
mobilnost osebja za usposabljanje – učno in drugo osebje z visokošolskih zavodov (STT).•	

Institucija lahko izvaja zgolj eno obliko mobilnosti, več oblik ali vse. Je pa izvajanje določenih oblik mobilnosti 

odvisno od tipa pridobljene EUC. 

ODGOVORNOSTI INSTITUCIJE

Institucija mora spoštovati določila Erasmus univerzitetne listine in pogodbene obveznosti odobrenih aktivnosti. 

Pri tem so (izhajajoč iz EUC in pogodbe z NA) zelo pomembni kakovost mobilnosti, obseg aktivnosti in finančna 

določila. 

Odgovornost spoštovanja vseh pogodbenih določil je odgovornost institucije, četudi je formalno prenesena 

na mobilnega posameznika (pogodbe s študenti/zaposlenimi). V kolikor študent odide na mobilnost brez 

podpisanega dokumenta Študijski sporazum, je za to odgovorna matična institucija. Če nacionalna agencija ali 

Evropska komisija ugotovita kršitev katerega koli določila, mora matična institucija svoje obveznosti poravnati 

(v primeru finančnih obveznosti) oziroma vzpostaviti stanje na podlagi pravil programa Erasmus. Kako institucija 

uredi zadeve z dejanskimi kršitelji, je njena pristojnost. Če je ugotovljeno, da je na primer profesor dobil za svojo 

mobilnost prevelik znesek iz Erasmus sredstev, bo nacionalna agencija zahtevala vračilo stroškov od institucije 

pogodbenice in ne od posameznika.
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PRIPOROČILA!!!

Vse aktivnosti morajo biti transparentne, javne in enako dostopne vsem (razpisi, postopki, odločitve), 1. 
saj so sredstva, pridobljena za sofinanciranje aktivnosti, javna sredstva.

Institucijam priporočamo, da vso dokumentacijo v zvezi z mobilnostjo v enem izvodu v celoti hranijo 2. 
na enem mestu. Posameznih udeležencev ne pozabite opozoriti na dejstvo, da morajo originalne 

dokumente hraniti 5 let. To določilo vključite v sporazume.

Vsa razmerja s končnimi udeleženci pravno uredite (pogodbe, sporazumi, pisni dogovori). Ustni 3. 
dogovori v primeru spora niso dokazljivi.

Pri upravljanju s sredstvi upoštevajte načela dobrega gospodarja.4. 

ERASMUS MOBILNOST ŠTUDENTOV 

Program Erasmus študentom ponuja možnost:

da del rednih študijskih obveznosti opravijo na partnerski instituciji v eni od sodelujočih držav •	
programa VŽU,

da opravijo prakso v podjetju v tujini,•	
da so  oproščeni stroškov šolnine v tujini,•	
da so jim priznane opravljene obveznosti v tujini, •	
da pridobijo finančno pomoč v okviru programa VŽU - Erasmus.•	

Mobilnost v programu Erasmus študentom omogoča spoznavanje študentskega in delovnega življenja v tujini, 

osebnostno rast, večjo zaposljivost, nove izkušnje in predvsem veliko novih poznanstev.
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CILJI MOBILNOSTI ŠTUDENTOV

… za študij (SMS) so: … za prakso (SMP) so:

omogočiti študentom, da pridobijo •	
izobraževalne, jezikovne in kulturne 
koristi iz izkušnje študija v drugih 
evropskih državah; 
spodbujati sodelovanje med •	
institucijami in bogatitev 
izobraževalnega okolja institucij 
gostiteljic;

pomagati študentom, da se prilagodijo •	
zahtevam na evropskem trgu dela; 
pomagati študentom, da razvijejo •	
določene spretnosti, vključno z 
jezikovnimi spretnostmi, in izboljšajo 
razumevanje ekonomske in socialne 
kulture določene države v kontekstu 
pridobivanja delovnih izkušenj; 
spodbujati sodelovanje med •	
visokošolskimi institucijami in podjetji;

prispevati k razvoju kroga dobro izobraženih, odprto mislečih in mednarodno izkušenih mladih •	
ljudi v bodoče strokovnjake.

Minimalni zahtevani pogoji sodelovanja:

študent mora biti vpisan na visokošolski zavod, ki je imetnik Erasmus univerzitetne listine in je vključen •	
v visokošolski študij, ki vodi do priznane stopnje izobrazbe ali druge priznane kvalifikacije na terciarni 

ravni, do in vključno z doktorskim študijem;

študent za mobilnost za študij mora biti vpisan vsaj v drugi letnik visokošolskega študija (za mobilnost •	
za prakso ta pogoj ne velja) ;

študent mora biti ali državljan ene od sodelujočih držav v programu VŽU ali državljan  druge  države,  ki  •	
je  vpisan  na  visokošolski  zavod  v  sodelujoči  državi pod pogoji, ki jih določa vsaka sodelujoča država, 

in ob upoštevanju narave programa; 

študentu se lahko status Erasmus dodeli le dvakrat: enkrat za študij in enkrat za prakso, skupaj za •	
največ 24 mesecev;

vsaj ena od obeh držav, matična država ali gostiteljica, mora biti država članica EU.•	
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TRAJANJE MOBILNOSTI ŠTUDENTOV

… za študij (SMS): … za prakso (SMP):

od 3 do 12 mesecev od 3 do 12 mesecev
Minimalno trajanje prakse je za študente višjih šol 2 meseca. Izjema pri 
minimalnem 3-mesečnem trajanju je tudi, v kolikor se praksa izvaja med 
poletnimi počitnicami. V tem primeru je lahko krajša od 3 mesecev, 
vendar le, če min. trajanje ni možno iz študijskih razlogov (v tem primeru 
praksa ne sme biti krajša od 10 tednov).

IZBOR ERASMUS ŠTUDENTOV

Izbor Erasmus študentov opravijo njihove matične institucije na pravičen in transparenten način. Sklenjeni 

Erasmus bilateralni sporazumi predstavljajo možnosti, ki jih matična institucija ponuja študentu. Razpis nima 

predpisane oblike, vendar mora biti javen, transparenten, v njem morajo biti navedeni minimalni zahtevani 

pogoji, prioritete in opisan postopek izbora študentov. Prijave na razpis mora institucija ustrezno dokumentirati in 

za namen izbornega postopka sestaviti ustrezno komisijo, ki bo odločitve podkrepila z obrazložitvami. Institucija 

mora zagotoviti nepristranskost oseb, ki sodelujejo v postopku izbora.

Vso dokumentacijo je treba hraniti!

PRIPOROČILA!!!

V razpisu naj institucije raje napišejo več kot manj, saj se lahko pri kriterijih izbora upošteva le tisto, kar je bilo 

zapisano, četudi se določene stvari smatrajo kot logične in smiselne. Kriteriji za izbor študentov so lahko:

motivacija študenta, •	
primernost študijskega programa/letnika študija, •	
obštudijske dejavnosti, •	
znanje jezika države destinacije …•	

Institucije naj študente, ki izpolnjujejo pogoje, a zanje žal ni bilo več razpoložljivih mest, uvrstijo na 

rezervno listo zaradi možnih odpovedi izbranih posameznikov.
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Pomemben element, na katerega naj bodo institucije pozorne, je ustrezen pritožbeni postopek v primeru 

nestrinjanja študentov z odločitvami institucije.

Vsa dokumentacija razpisa (razpis, objave, prijave, obravnava, rešitve z obrazložitvijo) naj bo ustrezno 

dokumentirana in shranjena.

DOKUMENTACIJA ZA IZVAJANJE MOBILNOSTI 

Dokumenti, ki jih morajo institucije uporabljati, so predpisani s strani Evropske komisije. Evropska komisija 

pripravi osnutke, ki predstavljajo minimalne zahteve, kaj mora dokument vsebovati. Posamezna institucija lahko 

dokumente dopolni glede na svoje potrebe (logotipi, oblika, dodatna vsebina), vendar mora paziti, da dodana 

vsebina ne krši katerega od osnovnih pravil!
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DOKUMENTACIJA ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV

… za študij (SMS): … za prakso (SMP):

Študijski sporazum [Learning •	
Agreement]

Študijski sporazum je tripartitna pogodba med 
študentom, matično in tujo institucijo. Je bistven 
vsebinski del mobilnosti posameznika. Pred 
odhodom v tujino si mora študent v sodelovanju 
z mentorjem (mentorji) sestaviti seznam študijskih 
obveznosti, ki jih bo opravljal v tujini. Poleg tega 
seznama je del Študijskega sporazuma tudi 
seznam obveznosti, ki bodo študentu po vrnitvi  
priznane, če bo uspešno opravil obveznosti s 
seznama. Institucija gostiteljica v tujini s svojim 
podpisom zagotovi, da bo študentu omogočila vse 
potrebno za uspešno opravljanje načrtovanega 
dela. Študijski sporazum je obvezen dokument, 
brez njega študijska mobilnost v programu 
Erasmus ni mogoča.

Pogodba o namestitvi [Placement Contract]•	

Pogodba o namestitvi je pogodba o dotaciji za prakso, 
ki jo sklene študent z matično institucijo. Sestavni deli te 
pogodbe so Dogovor o usposabljanju, Zaveza kakovosti 
in Splošni pogoji.

Dogovor o usposabljanju [Training •	
Agreement]

Dogovor o usposabljanju je enakovreden Študijskemu 
sporazumu. Je tripartitni dogovor, pripravljen za 
posamezno prakso. Vsebuje opis del in nalog, ki jih bo 
študent opravljal, učne rezultate (znanja, spretnosti in 
veščine), načrt in način spremljanja, skladnost programa 
z njegovo študijsko potjo, proces priznavanja in drugo. 
Dogovor o usposabljanju podpiše študent z matično 
institucijo in podjetjem.

Sestavni del Dogovora je tudi Zaveza kakovosti 
[Quality Commitment], kjer so navedene obveznosti 
vseh vpletenih. V vseh sodelujočih državah je besedilo 
identično, zgolj prevedeno.

Erasmus študentska listina•	  – dokument, ki študente na prijazen način opozarja na njihove 
pravice in obveznosti v programu Erasmus. Ker je žepnega formata, ga imajo lahko študenti vedno 
s seboj!

Potrdilo o opravljenih obveznostih [Transcript of Records]•	

Končno poročilo z mobilnosti [Student Mobility Report]•	
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POMEMBNO!!!
Uporaba omenjenih dokumentov je obvezna, saj se na ta način zagotavlja spoštovanje pravic in obveznosti 

sodelujočih v programu Erasmus.  

Primeri dokumentov v prilogi.

ERASMUS FINANČNA POMOČ

Erasmus finančna pomoč je mesečna dotacija, ki študentu pomaga kriti stroške potovanja in bivanja (vključno s 

stroški zavarovanja in vize), ki nastanejo z mobilnostjo. 

Erasmus študentom, ne glede na to, ali jim je bila dodeljena Erasmus dotacija ali ne, na institucijah gostiteljicah ni treba 

plačati šolnine, vpisnine, izpitov in dostopa do laboratorijev in knjižnice. 

Študenti morajo v času mobilnosti neovirano prejemati nacionalne štipendije ali posojila, kot če bi ostali 

doma. 

Višina dotacije se spreminja in je lahko različna glede na posamezno institucijo, ki je pridobila sredstva za 

sofinanciranje Erasmus mobilnosti na nacionalnem razpisu. V kolikor obstajajo možnosti, lahko študent 

individualno zaprosi tudi za nacionalna sredstva, ki so namenjena Erasmus študentom. 

Pogodba o Erasmus finančni pomoči ni predpisan dokument, je pa uporaba takega dokumenta zelo 

priporočljiva.

POMEMBNO!!!
Če je država destinacija, kamor Erasmus študent odhaja na mobilnost, ena od držav manj razširjenega ali manj 

poučevanega jezika, ima študent možnost, da se udeleži Erasmus intenzivnega jezikovnega tečaja (EILC) 

jezika države gostiteljice. Če se EILC tečaja udeleži pred začetkom študijskega obdobja v tujini, za ta čas (1 dodatni 

mesec) lahko pridobi Erasmus dotacijo. Obstajajo tudi mnogi drugi jezikovni tečaji – udeležba na teh jezikovnih 

tečajih ni razlog za dodelitev dodatne Erasmus finančne pomoči za čas udeležbe na tečaju.
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Študenti s posebnimi potrebami1 se lahko za obdobje mobilnosti prijavijo za razpis za dodatna finančna sredstva 

iz naslova posebnih potreb. Nacionalna agencija v ta namen rezervira posebna sredstva. Za dodelitev sredstev iz 

naslova posebnih potreb posamezniki zaprosijo  matično institucijo. 

PRIZNAVANJE V TUJINI OPRAVLJENIH OBVEZNOSTI

Ob koncu obdobja v tujini mora institucija gostiteljica Erasmus študentu in njegovi matični instituciji poslati kopijo 

potrdila o opravljenih obveznostih (da je v Študijskem sporazumu dogovorjeni program zaključen) ter potrditi 

dosežene rezultate. Matična institucija mora v celoti akademsko priznati zadovoljivo opravljene aktivnosti v času 

obdobja Erasmus mobilnosti, kot je določeno v Študijskem sporazumu ali Dogovoru o usposabljanju, po možnosti 

z uporabo kreditnih točk ECTS. Obdobje mobilnosti v programu Erasmus mora biti vpisano vsaj v Dodatku k 

diplomi. Poleg tega se spodbuja tudi uporaba dokumentov mobilnosti Europass (http://www.europass.si/). 

»Zakaj na Erasmus mobilnost za študij?«

Zato ker je Erasmus mobilnost enkratno doživetje, ki te izpopolni ne samo kot študenta, temveč tudi kot človeka. 

Ker se naučiš toliko več o življenju in sebi, kot si si kadar koli predstavljal. Ker te tovrstna izkušnja spremeni v 

boljšo in bolj razgledano osebo. Ker začneš na svet gledati s popolnoma drugačne perspektive in nikoli ne pozabiš 

trenutkov, ki si jih doživel na študijski izmenjavi. Ker se ti bo vsakič, ko se boš spomnil na trenutke svoje mobilnosti, 

naježila koža. Ker boš na študijski izmenjavi spoznal prijatelje, ki se bodo v tvoje srce zasidrali za vedno. Ker bi vsi, 

ki smo to izkusili, v trenutku ponovili vsak sleherni dan naše mobilnosti! Erasmus mobilnost je treba doživeti, da bi 

lahko razumel to enkratno priložnost, saj se zgolj z besedami tega ne da opisati.

Željka Sokolič, študentka FF, Univerza v Ljubljani, 
6 mesecev v Španiji

1  Med osebe s posebnimi potrebami se lahko uvrščajo posamezniki z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni, gluhi in  
 naglušni, z govorno jezikovnimi ovirami, gibalno ovirani, dolgotrajno bolni oziroma s primanjkljaji na določenih področjih  
 učenja ter s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo izvajanje programov z dodatno strokovno pomočjo ali   
 prilagojene oziroma posebne programe. Med posebne potrebe se ne uvrščajo socialno ogrožene osebe. 
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PRAKTIČNO USPOSABLJANJE ŠTUDENTOV – Erasmus mobilnost za 
prakso (SMP)

Študentska praksa je drugi termin za široko uporabljena izraza pripravništvo ali praktično usposabljanje (traineeship 

oziroma internship). Organizacije gostiteljice študentske prakse so lahko podjetja, centri za usposabljanje, 

raziskovalni centri in druge organizacije, vključno z visokošolskimi institucijami. 

Naslednje vrste organizacij niso upravičene gostiteljice za Erasmus študentske prakse: 

institucije EU in druga telesa EU, vključujoč specializirane agencije (razširjen seznam le-teh je dosegljiv •	
na spletni strani: 

www.ec.europa.eu/institutions/index_en.htm);  

organizacije, ki vodijo programe EU (z namenom preprečiti morebiten konflikt interesov in /ali dvojno •	
financiranje); 

veleposlaništva in konzulati matične države v sodelujočih državah; •	
predstavništva ali javni zavodi (kulturni inštituti, šole itd.) države, iz katerih prihaja študent, zaradi •	
zahtev po transnacionalnosti. 

Matična institucija je odgovorna za izbrano 'lokacijo/gostitelja' v tujini. Da bi se izognili goljufijam, priporočamo 

pazljivost pri praksah na predstavništvih slovenskih podjetij v tujini. 
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»Zakaj sodelovati v programu Erasmus?«

Sodelovanje v programu Erasmus mobilnost omogoča nabiranje različnih izkušenj, od študijskih do delovnih, ter 

spoznavanje drugih držav in ljudi, s tem pa druge navade in običaje. Študentom višjih strokovnih šol pa še zlasti 

omogoča vpogled v podjetja in delovna okolja drugih držav EU, pri čemer spoznajo njihove poslovne navade, 

si nabirajo delovne izkušnje, izmenjajo izkušnje s sodelavci v teh podjetjih in prihajajo domov z novimi idejami. 

Poleg tega postanejo bolj samozavestni, predvsem kar se tiče tujega jezika, kajti jezikovno znanje nadgrajujejo v 

poslovnih in vsakodnevnih situacijah. Tudi zaposlenim na višjih strokovnih šolah  program mobilnosti omogoča 

različna strokovna spopolnjevanja, načrtovanje projektov ter tesnejše sodelovanje z gospodarstvom.

Erna Vöröš, Erasmus koordinatorica
Višja strokovna šola Murska Sobota   

»Zakaj na Erasmus prakso?«

Ne, ni reklama … Še danes, ko se spomnim dni, ki sem jih prebil na praksi, mi v misli šinejo nepozabni trenutki mojih 

študentskih dni v tujini. Trije najkrajši meseci mojega izobraževanja. Meseci številnih potovanj in novih spoznanj, 

tedni terenskega dela in poležavanja na vročih plažah Črnega morja, dnevi negotovosti in dnevi spoznavanja 

svojih sposobnosti in osebne rasti, ure delovnih sestankov in vesele urice ob romunskem temnem pivu.

Uroš Lukić, 
študent Šolskega centra Slovenj Gradec - Višja strokovna šola, 
3 mesece v Romuniji
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KAJ PA ...

Erasmus študenti brez Erasmus dotacije [Zero-grant študenti] 

Erasmus študenti brez Erasmus dotacije so študenti, ki izpolnjujejo vse pogoje Erasmus mobilnosti in so upravičeni 

do vseh ugodnosti statusa Erasmus, ne prejmejo pa Erasmus dotacije. Vsa pravila, razen tistih, ki se nanašajo 

specifično na dotacijo, veljajo tudi za te študente.

Mobilnost v matično državo

Državljan ene od sodelujočih držav, ki redno študira in biva v drugi sodelujoči državi, je upravičen do Erasmus 

mobilnosti v matično državo stalnega bivališča, vendar pri izboru nima prednosti. Matična institucija mora 

institucijo gostiteljico opozoriti na tovrstne 'mobilnosti v matično državo' in jih mora posebej navesti v končnem 

poročilu nacionalni agenciji.

Večkratna Erasmus mobilnost

V času študija je lahko študentu:

dodeljena ena Erasmus mobilnost za študij za največ 12 mesecev,•	
dodeljena ena Erasmus mobilnost za prakso za največ 12 mesecev,•	
skupno trajanje mobilnosti ne sme preseči 24 mesecev.  •	

Prehodno obdobje 

V kolikor je študent že izkoristil možnost mobilnosti v programih Socrates in Leonardo da Vinci, ima v 

programu Vseživljenjsko učenje naslednje omejitve:

če je študent že prejel Erasmus dotacijo v okviru programa Socrates/Erasmus (v obdobju •	
od leta 1999 do 2006), mu je lahko dodeljena Erasmus dotacija za prakso;

če je študent prejel Leonardo da Vinci dotacijo za praktično usposabljanje, mu je lahko •	
dodeljena Erasmus dotacija za študij.
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Podaljšanje mobilnosti

Če politika matične institucije in nacionalna pravila dovoljujejo, se lahko vse vpletene stranke dogovorijo za 

podaljšanje Erasmus mobilnosti v teku pod sledečimi pogoji:

dogovor o podaljšanju mora biti sklenjen in podrobnosti dogovorjene pred zaključkom prvotne •	
mobilnosti;

prvotna mobilnost se torej nadaljuje v obdobje podaljšanja brez vmesnega premora (to ne velja za •	
počitnice);

v nobenem primeru mobilnost ne sme trajati dlje kot do zaključka akademskega leta, v katerem se je •	
začelo, oziroma do 30. septembra.

Kombinacija prakse in študija v okviru enega enotnega obdobja mobilnosti

Kombinacija je možna v okviru enotnega študijskega obdobja mobilnosti. Enotno obdobje mobilnosti pomeni, 

da:

se praksa izvaja v organizaciji iste institucije gostiteljice, nosilke Erasmus univerzitetne listine, kjer je •	
študent že gostoval kot Erasmus študent za študij;

se aktivnosti izvajata zaporedno (ena za drugo, brez vmesne prekinitve);•	
je trajanje kombinirane izmenjave najmanj 3 in največ 12 mesecev (torej je možna tudi kombinacija 1 •	
meseca študija in 2 mesecev prakse);

se dotacija za celotno obdobje smatra kot dotacija za mobilnost študentov za študij.•	
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ERASMUS MOBILNOST ZAPOSLENIH 
(učnega osebja in drugih zaposlenih)

Aktivnosti v okviru Erasmus mobilnosti zaposlenih omogočajo, da v sklopu svojih delovnih obveznosti zaposleni 

pridobijo različna znanja in mednarodne izkušnje, ki jih lahko nato uporabijo pri nadaljnjem delu.

POGOJI SODELOVANJA

Posameznik, ki naj bi se udeležil mobilnosti za poučevanje ali usposabljanje, mora biti v delovnem •	
razmerju z visokošolskim zavodom, nosilcem EUC. 

Posameznik mora biti državljan ene sodelujočih držav v programu VŽU ali državljan druge države, ki •	
je zaposlen v sodelujoči državi. 

Kadar je gostiteljica zaposlenih za poučevanje visokošolski zavod, mora prav tako imeti EUC, za •	
usposabljanje osebja ta pogoj ne velja. 

Vsaj ena od obeh držav, matična država posameznika ali država institucije gostiteljice, mora biti država •	
članica EU.
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CILJI MOBILNOSTI ZAPOSLENIH

… za poučevanje (STA): … za usposabljanje (STT):

spodbujati visokošolske zavode k •	
širjenju in bogatenju obsega in vsebine 

predavanj, ki jih ponujajo; 

omogočiti študentom, ki ne morejo •	
sodelovati v mobilnosti, da koristijo 

znanje in izkušnje akademskega osebja 

z drugih visokošolskih zavodov in 

osebja, ki je povabljeno iz podjetij iz 

drugih evropskih držav; 

spodbujati izmenjavo strokovnega •	
znanja in izkušenj o pedagoških 

metodah; 

ustvarjati povezave med visokošolskimi •	
zavodi in s podjetji;

omogočiti osebju z visokošolskih •	
zavodov, da pridobi znanje ali se 

praktično usposablja iz izkušenj in 

dobrih praks v tujini, kot tudi praktične 

spretnosti, ki so pomembne za njihovo 

trenutno delo in strokovni razvoj; 

pomagati pri vzpostavitvi sodelovanja •	
med visokošolskimi zavodi in podjetji;

spodbujati študente in osebje, da postanejo mobilni, in jim pomagati pri pripravi obdobja •	
mobilnosti.
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TRAJANJE MOBILNOSTI ZAPOSLENIH

… za poučevanje (STA): … za usposabljanje (STT):

od 1 dne ali vsaj 5 ur poučevanja - 
do 6 tednov

 

PRIPOROČILO: program pedagoških vsebin naj 

obsega vsaj 5 delovnih dni.

od 1 tedna (5 delovnih dni) do 6 tednov- 

Obiski, ki so krajši od 5 delovnih dni, so možni le v primeru, 

kadar je osebje težko pogrešljivo za celoten čas najkrajšega 

trajanja, ali v primeru, ko gre za udeležbo na konferencah, 

seminarjih ali delavnicah. Vsekakor mora biti odobritev 

krajšega trajanja mobilnosti pisno argumentirana. 

DOKUMENTACIJA 

Dokumenti, ki jih institucije morajo uporabljati, so predpisani s strani Evropske komisije. Evropska komisija 

pripravi osnutke, ki predstavljajo minimalne zahteve, kaj mora dokument vsebovati. Posamezna institucija lahko 

dokumente dopolni glede na svoje potrebe (logotipi, oblika, dodatna vsebina), vendar mora paziti, da dodana 

vsebina ne krši katerega od osnovnih pravil!
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DOKUMENTACIJA ZA MOBILNOST ZAPOSLENIH

… za poučevanje (STA): … za usposabljanje (STT):

Program predavanj [Teaching •	
Programme]

Program usposabljanja [Work plan]•	

Program dela je dejansko prijavnica upravičenega udeleženca za to aktivnost. Vsebovati mora program dela 

(predavanj/usposabljanja), ki naj bi bil dogovorjen z institucijo gostiteljico. Na podlagi programa je opravljen 

izbor upravičenih posameznikov za udeležbo v mobilnosti z namenom poučevanja/usposabljanja. Program 

mora vsebovati namen in obrazložitev mobilnosti (dodano vrednost), poleg vsebine pedagoškega dela/

usposabljanja pa še pričakovane rezultate.

Dokument lahko institucije same oblikujejo ter dodajo zahteve za dodatne informacije, obvezno pa mora 

obsegati vsaj tukaj navedene informacije! Ne pozabite na ustrezne logotipe.

Potrdilo o opravljenih obveznostih •	 – ni predpisane oblike, izda ga institucija gostiteljica oz. 

potrdi, da je bil dogovorjeni program dela opravljen.

Končno poročilo z mobilnosti •	

Primeri dokumentov v prilogi.

ERASMUS FINANČNA PODPORA

Erasmus sredstva lahko krijejo del upravičenih stroškov mobilnosti. Upravičeni stroški so dejanski potni stroški 

in stroški dnevnic, in sicer največ do višine, ki je določena s strani Evropske komisije na letni ravni za državo 

gostiteljico in dolžino bivanja ter so nastali v upravičenem obdobju pogodbe med institucijo upravičenko ter 

nacionalno agencijo. Matična institucija mora za mobilnost zaposlenih torej zagotoviti sofinanciranje. Najvišji 

dovoljeni delež (%) upravičenih stroškov, ki ga je dovoljeno kriti iz Erasmus sredstev, je določen v sporazumu med 

institucijo in nacionalno agencijo. Vsaka nosilka EUC se lahko odloči za nižji delež in tako sofinancira več Erasmus 

mobilnosti zaposlenih. 
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Za mobilnosti zaposlenih instituciji z izbranimi posamezniki ni treba sklepati dodatnih sporazumov o 

sofinanciranju. Zadošča potni nalog, ki ga izda matična institucija. Vendar pa glede na različne statuse in različne 

oblike zaposlitev priporočamo, da institucije tudi za tovrstne mobilnosti uporabijo sporazume o sofinanciranju z 

vsakim posameznikom. S sporazumi se določijo tudi ostale obveznosti, ki jih na potnem nalogu ni.

OPOZORILO
Ker so lahko upravičeni posamezniki zaposleni na več institucijah nosilkah EUC (delna zaposlenost, podjemne 

pogodbe), je zelo pomembno, da si institucija zagotovi, da je mobilnost sofinancirana le iz enega Erasmus vira. 

V tem primeru institucijam predlagamo, da zaposleni pred mobilnostjo podpiše izjavo, s katero potrjuje prej 

navedeno. To določilo lahko vključite tudi v zgoraj omenjeni sporazum.

Erasmus mobilnost osebja za poučevanje (STA)

Pedagoško delo lahko izvaja učno osebje z visokošolskih zavodov ali povabljeno osebje iz podjetij. V vseh primerih 

morajo biti aktivnosti vključene v kurikulum institucije gostiteljice. 

 

Partnerski visokošolski zavod se mora vnaprej strinjati s pedagoškim programom, ki ga bo opravljal gostujoči 

učitelj (program poučevanja). 

POMEMBNO!!!

Ne pozabite – če gre za sodelovanje med dvema nosilkama EUC, mora pred mobilnostjo obstajati bilateralni 

sporazum med matično institucijo in institucijo gostiteljico.

 

V primeru mobilnosti osebja iz podjetja na visokošolski zavod se mobilnost vzpostavi na podlagi povabila 

visokošolskega zavoda podjetju. Dotacije vedno upravlja visokošolski zavod (v tem primeru gre za edino 'incoming' 

mobilnost, ki se sofinancira v okviru Erasmus programa). 
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Kaj je podjetje?

»Podjetje je katera koli organizacija, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v javnem ali zasebnem sektorju, ne 

glede na velikost, pravni status ali gospodarski sektor, v katerem deluje, vključno s socialno ekonomijo.« Definicija 

se nadalje nanaša na družbe, visokošolske zavode, raziskovalne centre, samozaposlene, družinska podjetja, 

partnerstva in združenja, ki so redno dejavna v gospodarskih dejavnostih. Odločujoči faktor je gospodarska 

dejavnost, ne pa pravni status. 

Erasmus mobilnost osebja za usposabljanje (STT)

Obisk v partnerskem podjetju, organizaciji ali instituciji ima lahko različna imena: kratka začasna prestavitev 

osebja na drugo delovno mesto, sheme opazovanja služb (job shadowing), študijski obisk, udeležba na delavnici, 

konferenci itd. Potencialno so upravičene aktivnosti tudi jezikovno usposabljanje in obiski konferenc, seminarjev in 

delavnic, a ne smejo predstavljati večine vseh dni za usposabljanje, ki so na instituciji pošiljateljici v akademskem 

letu financirani s strani programa Erasmus. 
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ORGANIZACIJA MOBILNOSTI (OM)

Organizacija mobilnosti je skupen naziv vseh aktivnosti, ki se navezujejo na organizacijo in izvedbo mobilnosti 

(študentov in zaposlenih). Gre za aktivnosti ustvarjanja optimalnih pogojev za mobilnost s pomočjo kakovostnih 

ukrepov v ta namen.

Finančna podpora v okviru OM je namenjena institucijam, ki so nosilke EUC ali Erasmus certifikata za konzorcij za 

prakse in sodelujejo v eni ali več aktivnostih Erasmus Individualne mobilnosti:  

mobilnost študentov za študij,•	
mobilnost študentov za prakso,•	
mobilnost osebja za poučevanje – učno osebje z visokošolskih zavodov in iz podjetij, •	
mobilnost osebja za usposabljanje – učno in drugo osebje z visokošolskih zavodov. •	

Višina zneska za organizacijo mobilnosti je odvisna od števila realiziranih mobilnosti. Konzorciji za prakse prejmejo 

dotacijo za organizacijo mobilnosti kot znesek za upravljanje, katerega višina je odvisna od števila študentov, ki 

odhajajo na mobilnost za prakso. 

Osnovni pogodbeni znesek, ki ga prejme institucija, se najprej določi na osnovi tabele za izračun OM  ter odobrenih 

mobilnosti. Na koncu pogodbenega obdobja nacionalna agencija na podlagi dejansko realiziranih mobilnosti 

izračuna končno višino zneska za organizacijo mobilnosti. Osnova za izračun je torej končno poročilo institucije – 

število realiziranih mobilnosti. 

Primer razredov, na podlagi katerih nacionalna agencija pripravi izračun zneska za OM (zneski za posamezen 

razred se lahko med različnimi razpisnimi leti razlikujejo): 

# Število mobilnosti Znesek na osebo

1 prvih 25 posameznikov 185,00 €

2 26. do 100. posameznik 145,00 €

3 101. do 400. posameznik 95,00 €

4 od 401. posameznika dalje 75,00 €

PRIMER: 473 oseb pomeni: (25*185) + (75*145) + (300*95) + (73*75) = 49.475 € za OM
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Meja dovoljenega odstopanja je 10 odstotkov; to pomeni: če je število vseh izvedenih mobilnosti manj kot 

10 odstotkov nižje od pogodbenega števila vseh mobilnosti, se dotacija za organizacijo mobilnosti ne zniža. 

Institucije, ki presežejo načrt (realizirajo skupaj več mobilnosti, kot je odobreno v pogodbi), ne morejo prejeti 

višjega zneska dotacije za organizacijo mobilnosti. To je možno le v primeru, da nacionalna agencija pridobi 

dodatna sredstva in jih nacionalna komisija VŽU, Erasmus nameni za OM.

Primer izračuna sredstev za organizacijo mobilnosti (OM) za različno število realiziranih mobilnosti:

Primer 1 

Institucija je realizirala 25 od odobrenih 30 

mobilnosti. Glede na sporazum je bila institucija 

upravičena do zneska za OM v vrednosti 5.350 

€ (25x185 € + 5x145 €). Ker je bilo odstopanje 

realiziranega števila mobilnosti večje od dovoljenih 

10 odstotkov glede na odobreno število mobilnosti, 

se instituciji odobreni znesek OM zmanjša in je 

upravičen znesek za OM 4.625 €. 

Primer 2 

Institucija je realizirala 78 od odobrenih 80 

mobilnosti. Institucija je bila upravičena do zneska 

za OM v vrednosti 12.600 € (25x185 € + 55x145 €). 

Ker je odstopanje realiziranega števila mobilnosti 

manjše od dovoljenih 10 odstotkov glede na 

odobreno število mobilnosti, se instituciji znesek 

OM ne zmanjša in je upravičena do celotnega 

zneska, ki ji je bil dodeljen v sporazumu.

POMEMBNO!!!

Če je realizirana mobilnost nižja od pogodbene, a institucija realizira vsaj 1 mobilnost, se znesek za mobilnost 

ne zniža na manj kot 500 €. V primeru da institucija ni realizirala nobene mobilnosti, je končni znesek dotacije za 

organizacijo mobilnosti 0 €.
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Nekaj primerov aktivnosti organizacije mobilnosti (niso naštete vse aktivnosti, tako da se lahko sredstva nameni 

tudi za druge aktivnosti, povezane z mobilnostjo v programu Erasmus):

promocija programa Erasmus in izvedba aktivnosti mobilnosti (priprava dokumentov, prevajanje, •	
oblikovanje in tisk, priprava in urejanje spletne strani, uvajanje elektronskih obrazcev …); 

zagotavljanje jezikovne priprave za mobilne študente in osebje;•	
zagotavljanje informacij in pomoči prihajajočim oz. odhajajočim študentom ter osebju (npr. •	
predstavitev institucije/organizacije gostiteljice, storitve za sprejem, akademski nasveti študentom, 

pomoč pri praktičnih zadevah, kot so nastanitev, socialna varnost, dovoljenja za bivanje, potovanje, 

zagotovitev tutorjev/mentorjev za prihajajoče študente);

obiski partnerskih institucij, ki imajo EUC; •	
obiski perspektivnih partnerskih institucij, ki imajo EUC, za preučevanje in vzpostavitev dogovorov •	
med institucijami; 

razvoj in uporaba Evropskega prenosnega kreditnega sistema (ECTS) in Priloge k diplomi (DS); •	
dogovori za spremljanje odhajajočih študentov, vključno z obiski partnerskih institucij ali organizacij; •	
organizacija zbiranja povratnih informacij od študentov in osebja, ki se vračajo domov, ter zagotavljanje •	
zbranih povratnih informacij perspektivnim študentom in osebju (to lahko zajema pomoč lokalnim 

študentskim organizacijam ali izbranim študentom iz različnih področij za zagotavljanje informacij in 

svetovalnih storitev prihajajočim in odhajajočim študentom);

zagotavljanje kakovosti prakse študentov v podjetjih; •	
nudenje informacij in objave o programu Erasmus (mobilnost študentov in osebja).•	
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PROJEKTI – decentralizirani

ERASMUS INTENZIVNI PROGRAMI (IP)

Erasmus Intenzivni program (IP) predstavlja kratek študijski program, ki traja od najmanj 10 polnih in zaporednih 

dni vsebinskega dela do največ 6 tednov. Intenzivni program lahko izvajajo različne visokošolske institucije nosilke 

EUC iz vsaj treh različnih držav in se tudi na ta način medsebojno povezujejo na podlagi določene tematike, ki 

jim je skupna in je predstavljena na intenzivnem programu. IP je lahko le enoleten projekt (ena izvedba kratkega 

programa) ali ponavljajoč (sofinanciranje iz sredstev Erasmus programa se lahko pridobi 3 zaporedna leta).

Namen Erasmus Intenzivnih programov je:
spodbujati učinkovito in večnacionalno poučevanje strokovnih tem, ki se sicer ne poučujejo oz. se •	
poučujejo na zelo omejenem številu visokošolskih institucij;

študentom in učiteljem, ki se zaradi različnih razlogov ne morejo udeležiti Erasmus mobilnosti, •	
omogočiti, da sodelujejo v večnacionalnih skupinah in s tem izkoristijo posebne pogoje učenja in 

poučevanja, ki niso na voljo na eni sami instituciji, ter spoznajo nove vidike na temo študija;

omogočiti članom učnega osebja, da izmenjajo poglede, tehnike in metode poučevanja v •	
mednarodnem učnem okolju. 

Erasmus Intenzivni program prijavi visokošolska institucija koordinatorica v imenu partnerjev svoji nacionalni 

agenciji. Sodelujejo študenti (najmanj 10 študentov s partnerskih institucij) ter profesorji, in sicer v takem razmerju, 

da pride do aktivnega sodelovanja. 

Pri izboru projektov Erasmus Intenzivni programi imajo med enako kakovostnimi 
prednost tisti, ki so: 

usmerjeni v predmetna področja, ki so trenutno slabše zastopana v Erasmus študentski mobilnosti,•	
so del integriranih študijskih programov in vodijo do dvojne ali skupne diplome,•	
predstavljajo močan multidisciplinaren pristop.•	
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»Zakaj sodelovati v programu Erasmus?«

Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Mariboru (FZV UM) je v letu 2008 pridobila projekt Intenzivni program 

v sklopu javnega razpisa vseživljenjskega izobraževanja Erasmus z naslovom Healthy living – HEALTH. Začetno 

navdušenje ob pridobitvi projekta in finančni podpori, ki smo jo prek Evropske komisije pridobili od CMEPIUS-a, 

je kaj kmalu nadomestila odgovornost do organizacije, optimalne izvedbe ter skrb, da bi bili doseženi cilji 

intenzivnega programa; to, kar smo zapisali v prijavi in s čimer bi pridobili tako študenti in profesorji kot tudi ostali 

sodelujoči. 

V programu so sodelovali številni svetovno priznani profesorji z najrazličnejših področij zdravstvenih ved. Zelo 

pomembno je dejstvo, da smo skozi celotno organizacijo in izvedbo imeli strokovno podporo CMEPIUS-a, kar je 

znatno olajšalo organizacijo. Skrbno enoletno načrtovanje se je pred začetkom in med intenzivnim programom 

pokazalo za zelo dobro, saj smo bili na dogodek pripravljeni, izveden pa je bil v skladu s prijavo. 

Na FZV je posebnost ta, da vključujemo in cenimo interdisciplinarne time, kjer vsak uporabi svoje kompetence 

in delo opravi po svojih najboljših močeh. Obenem pa se ne bojimo učiti drug od drugega. Pomembno je, da 

si drugačen ter da se ne zadovoljiš s tem, kar že obstaja, da hočeš nekaj več, da dovoliš svojim sanjam postati 

resničnost. Potrebno je, da okoli sebe zbereš ljudi različnih profilov, nazorov, sposobnosti, ki imajo isti cilj – dati od 

sebe vse, predvsem svoje srce in iz besednjaka izpustiti besedico JAZ in jo nadomestiti z MI.

Iz izvedbe IP-ja smo se marsikaj naučili, in vse to bomo prenesli v prakso že čez nekaj mesecev, ko pričakujemo 

ponovno mednarodno udeležbo na intenzivnem programu v Mariboru. Se že veselimo!

asist. mag. Helena Blažun
Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede
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FINANCE
V okviru programa Erasmus pridobi partnerstvo sredstva za organizacijo IP (pavšalni znesek) in sredstva za delno 

kritje potnih stroškov ter stroškov bivanja udeležencev.

Najvišji možni znesek celotne dotacije za izvedbo Erasmus Intenzivnega programa se določi vsako leto posebej, 

zato je treba preveriti aktualne informacije (navodila in nacionalni razpis za posamezno leto) na nacionalni 

agenciji. 

Zbornik IP v Sloveniji najdete na spletni strani www.cmepius.si  Knjižnica.

ERASMUS INTENZIVNI JEZIKOVNI TEČAJI (EILC)

EILC so jezikovni tečaji, ki jih lahko organizirajo visokošolski zavodi ali druge organizacije, specializirane za 

jezikovno izobraževanje. Gre za tečaje, namenjene Erasmus študentom v državah, kjer je govorjeni jezik s strani 

Evropske komisije uvrščen med manj razširjene ali manj poučevane jezike (v Veliki Britaniji, Franciji in Nemčiji EILC 

tečajev ne izvajajo). 

  

Namen Erasmus intenzivnih jezikovnih tečajev je, da se študenti pripravijo za obdobje Erasmus mobilnosti, zato 

se izvajajo pred pričetkom mobilnosti (največkrat v mesecu septembru ali januarju). Prednostno so namenjeni 

Erasmus študentom, ki prihajajo na izmenjavo za daljše časovno obdobje (celo leto ali vsaj semester), če pa so še 

nezasedena mesta, se jih lahko udeležijo tudi drugi Erasmus študenti oz. Comenius/Grundtvig asistenti.

Da se doseže namen in s tem čim boljša priprava študenta na neko novo okolje, tečaji vsebujejo tudi predstavitev 

države z vidika kulturnih, socioloških, geografskih posebnosti. Ker so tečaji sofinancirani iz sredstev programa 

Erasmus, so za Erasmus študente brezplačni.

Izvajalci tečajev se izbirajo letno, zato se morajo institucije, ki bi želele ponuditi tečaje, vsako leto ustrezno prijaviti 

nacionalni agenciji. EILC so lahko organizirani na različne načine, vendar morajo obsegati skupaj najmanj 60 učnih 

ur ali tedensko najmanj 15 učnih ur. Zaradi intenzivnosti se priporoča poučevanje v majhnih skupinah (okoli 15 

udeležencev). Najmanjše število udeležencev na tečaj je 10. Zagotovljena mora biti stroškovna učinkovitost, saj 

institucija prejme pavšalni znesek za izvedbo tečaja. Izbrani študenti se tečaja udeležijo brezplačno.
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EILC potekajo v državah in za upravičene jezike, ki so navedeni v spodnji tabeli: 

Država/jezik Država/jezik

1 Belgija (nizozemščina) 13 Litva (litovščina)

2 Bolgarija (bolgarščina) 14 Malta (malteščina)

3 Ciper (grščina) 15 Nizozemska (nizozemščina)

4 Češka (češčina) 16 Norveška (norveščina)

5 Danska (danščina) 17 Poljska (poljščina)

6 Estonija (estonščina) 18 Portugalska (portugalščina)

7 Finska (finščina in švedščina) 19 Romunija (romunščina)

8 Grčija (grščina) 20 Slovaška (slovaščina)

9 Madžarska (madžarščina) 21 Slovenija (slovenščina)

10 Islandija (islandščina) 22 Španija (za baskovski, katalonski, galicijski in 
valencijski jezik)

11 Italija (italijanščina) 23 Švedska (švedščina)

12 Latvija (latvijščina) 24 Turčija (turščina)

Vir: Evropska komisija

Erasmus študenti lahko za udeležbo na EILC tečaju prejmejo Erasmus dotacijo za dodaten mesec – čas udeležbe 

na tečaju pred začetkom študijskih obveznosti. To morajo urediti z matično institucijo. Če je EILC organiziran v času 

študija, študent ne more pridobiti dodatne Erasmus dotacije. 

Študenti, katerih glavni predmet študija je jezik države, ki organizira EILC, običajno niso upravičeni kandidati. Kot 

že omenjeno, pa lahko sodelujejo tudi Comenius in Grundtvig asistenti, pod pogojem, da so na tečaju na voljo 

prosta mesta.

POMEMBNO!!!
Institucije, ki želijo organizirati EILC, se prijavijo na aktualni razpis na nacionalno agencijo, ki tudi opravi izbor. •	
Študent posameznik se za sodelovanje na tečaju EILC prijavi prek svoje matične institucije. Comenius in  •	

 Grundtvig asistenti se prijavijo neposredno na instituciji, ki izvaja EILC. 

52



»Zakaj sodelovati v programu Erasmus - EILC?«

Zavod ŠOLT že drugo leto zapored izvaja EILC. Sodelovanje v programu Erasmus je za nas pozitiven dodatek k naši 

dejavnosti, k izobraževanju domačih in tujih študentov z jezikovnimi in strokovnimi tečaji. Študenti, ki so pri nas 

opravili EILC, običajno nadaljujejo z višjimi stopnjami učenja tujega jezika (slovenščine) ter se udeležujejo tudi 

drugih jezikovnih ter strokovnih tečajev. Sodelovanje v programu Erasmus za nas pomeni večjo prepoznavnost 

tako pri domačih kot pri tujih študentih, saj se le-ti hitreje odločijo za obiskovanje naših tečajev; kot pravijo, »dober 

glas seže v deveto vas«. 

EILC kot predpriprava na Erasmus izmenjavo tujim študentom omogoči prvi pristen stik z gostujočo državo. Pri 

Zavodu ŠOLT jim to omogočimo s klasičnim jezikovnim tečajem slovenskega jezika ter z dodatnimi obštudijskimi 

programi, s katerimi jim še bolj približamo jezik, s pomočjo katerega jim naš prostor postaja domač, torej postajajo 

bolj mobilni.

Tina Fink Zupančič, vodja izobraževanja
ŠOLT

Vsi EILC tečaji oz. izvajalci tečajev so vsako leto objavljeni na spletni strani Evropske komisije in samo ti 

tečaji so zares EILC tečaji. 

Povezavo do prave spletne strani najdete na www.cmepius.si. 
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PROJEKTI – centralizirani 

Centralizirane aktivnosti vodi Izvršna agencija. Vse vloge (prijave) je treba poslati neposredno v Bruselj, brez 

posredovanja nacionalnih agencij. Zainteresirane institucije si lahko podrobnejše pogoje sodelovanja v posamezni 

akciji preberejo v aktualnem razpisu Vseživljenjsko učenje in v dokumentih, objavljenih na spletnih straneh.

Projekti v centraliziranih akcijah so načeloma zelo obsežni, tako finančno kot tudi organizacijsko. Ob prijavi je treba 

predvideti vire financiranja dela akcije, ki ne bo krit s strani Erasmus sredstev. Najvišji delež sofinanciranja je od 75 

do 90 odstotkov upravičenih stroškov, odvisno od tipa akcije. Zelo pomembna je izbira koordinatorja projekta, saj 

nosi vso odgovornost. 

ERASMUS MREŽE

Erasmus akademske mreže so oblikovane za spodbujanje evropskega sodelovanja in inovacij na določenih 

predmetnih področjih. Prispevajo k izboljšanju kakovosti poučevanja v visokošolskem izobraževanju, določajo 

in razvijajo evropsko razsežnost znotraj danega akademskega področja, nadaljnjim inovacijam ter izmenjavi 

metodologij in dobrih praks. 

To se doseže s sodelovanjem znotraj mreže med visokošolskimi zavodi, univerzitetnimi fakultetami in oddelki ter 

lahko vključuje tudi strokovna združenja in podjetja ter tudi druga združenja.  

Akcija Erasmus Strukturne mreže je oblikovana tako, da pomaga izboljšati in posodobiti določen vidik dostopa 

do visokošolskega izobraževanja, mobilnosti, organizacije, upravljanja in razvoja 'trikotnika znanja'. Sodelovanje 

vključuje akademske in druge organizacije, kot so združenja, podjetja, strokovni organi in, kjer je primerno, 

študentske organizacije. 

Vse mreže bi morale povezovati ustrezen nabor ustreznih interesnih skupin, ki jih obravnavana tema zadeva. 

Od sodelovanja znotraj mrež se pričakuje, da bo vodilo do rezultatov, ki bodo na obravnavanih področjih imeli 

trajnosten in obsežen vpliv na visokošolske zavode po Evropi.
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Minimalno partnerstvo: 31 držav za akademske (izjemoma manj) oz. 5 držav za strukturne 
mreže (od tega vsaj ena članica EU)

Trajanje projektov: 3 leta (izjemoma dlje)

Najvišji znesek oz. % sofinanciranja: 200.000 €/leto oz. 75 %

VEČSTRANSKI PROJEKTI

ERASMUS PROJEKTI RAZVOJA ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV

Projekti za razvoj študijskih programov (CD – curriculum development) so oblikovani za podporo procesu 

inovacij in nadgradnje poučevanja v visokošolskem izobraževanju. Predlagani so lahko za katero koli akademsko 

disciplino.

Predlogi projektov za razvoj študijskih programov morajo obravnavati vprašanja, kot so npr. učni dosežki, vidiki 

priznavanja, vrsta podeljenih diplom/spričeval, uporaba Evropskega sistema za prenašanje in zbiranje kreditnih 

točk (ECTS) in Priloge k diplomi (DS). 

Med izvajanjem projektov je treba implementirati mehanizme za spremljanje in koordinacijo programov in 

zagotavljanja kakovosti ter se dogovoriti o vpisnih pogojih. Sodelujoče institucije se morajo zavezati k vpisu prvih 

študentov kmalu po zaključku projekta, če to ni  možno v zadnjem letu projekta.  

Minimalno partnerstvo: 3 institucije iz 3 držav (vsaj ena članica EU)

Trajanje projektov: 3 leta (izjemoma dlje)

Najvišji znesek oz. % sofinanciranja: 150.000€/leto oz. 75 %
(za projekte, ki trajajo več kot 2 leti, je najvišji znesek 300.000 €/projekt)
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ERASMUS PROJEKTI POSODOBITVE VISOKEGA ŠOLSTVA

V evropskem visokošolskem izobraževanju so potrebne reforme z namenom, da prevzame svojo polno vlogo v 

Evropi znanja in prispeva k lizbonski strategiji za rast in delovna mesta. Posodobitev visokega šolstva je potrebna 

na področju programov (bolonjski proces), financiranja in vodenja, tako da se visokošolski zavodi lahko soočijo z 

izzivi globalizacije in učinkoviteje prispevajo k usposabljanju in preusposabljanju evropske delovne sile. 

Projekti posodobitve podpirajo aktivnosti, ki prispevajo k večji privlačnosti visokošolskih zavodov in k njihovi večji 

odzivnosti glede na potrebe trga dela, državljanov in širše družbe.

Minimalno partnerstvo: 3 institucije iz 3 držav (vsaj ena članica EU)

Trajanje projektov: 3 leta (izjemoma dlje)

Najvišji znesek oz. % sofinanciranja: 150.000 €/leto oz. 75 %
(za projekte, ki trajajo več kot 2 leti, je najvišji znesek 300.000 €/projekt)

ERASMUS PROJEKTI SODELOVANJA MED VISOKOŠOLSKIMI ZAVODI IN 
PODJETJI

Projekti  sodelovanja  med  visokošolskimi  zavodi  in  podjetji  podpirajo  aktivnosti,  ki  združujejo visokošolske 

zavode in partnerje, ki prihajajo izven akademske sfere: podjetja (predvsem MSP), strokovne organizacije, 

gospodarske zbornice, socialne partnerje ali lokalne/regionalne organe.  

 

Strukturirana partnerstva s poslovnim sektorjem (vključno z majhnimi in srednje velikimi podjetji – MSP-ji) lahko 

znatno prispevajo k relevantnosti, kakovosti in privlačnosti programov izobraževanja ter usposabljanja. Pospešen 

prenos znanj med visokošolskimi zavodi in podjetji ter obratno, praksa študentov, osebja in raziskovalcev v 

poslovnem sektorju ter vključevanje osebja iz podjetij v visokošolske institucije lahko vodi do obojestranskih 

koristi in izboljša zaposljivost in možnosti za napredovanje diplomantov in raziskovalcev na vseh stopnjah njihovih 

karier ter dodaja podjetniške spretnosti njihovemu strokovnemu znanju. 

Povezovanje s poslovnim sektorjem lahko privede do dodatnega financiranja, npr. za povečanje raziskovalne 

zmogljivosti ali za nudenje novih programov usposabljanja in preusposabljanja, in izboljša vpliv raziskav na 

univerzah na MSP-je ter regionalne inovacije. To hkrati pomeni, da bi moral razvoj podjetniških, poslovnih in 
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inovacijskih spretnosti za univerzitetno osebje postati sestavni del diplomskega izobraževanja, usposabljanja za 

raziskave in strategij za vseživljenjsko učenje.

Minimalno partnerstvo: 3 institucije iz 3 držav (vsaj ena članica EU)

Trajanje projektov: 3 leta (izjemoma dlje)

Najvišji znesek oz. % sofinanciranja: 150.000 € /leto oz. 75%
(za projekte, ki trajajo več kot 2 leti, je najvišji znesek 300.000 €/projekt)

ERASMUS VIRTUALNI KAMPUSI

Projekti virtualnih kampusov podpirajo aktivnosti, ki nazorno prikazujejo vpetost v globalno strategijo za 

učinkovito integracijo IKT v sodelujočih visokošolskih zavodih.  

 

Evropski visokošolski zavodi (HEI) so na zelo različnih stopnjah z vidika učinkovitega vključevanja informacijskih in 

komunikacijskih tehnologij (IKT) v svoje sisteme izobraževanja, usposabljanja in raziskovanja. Kot kažejo različne 

situacije na evropskih visokošolskih zavodih v zvezi z razvojem virtualnih kampusov, popoln univerzalen model, 

ki bi ustrezal vsem, ne obstaja. 

 

Akcija virtualnih kampusov v okviru programa Erasmus skuša podpreti razvoj/uvajanje v splošno rabo (integracijo) 

inovativnih, na informacijsko-komunikacijski tehnologiji temelječih vsebin, storitev, pedagoških metod in praks 

za vseživljenjsko učenje s trajnostnimi organizacijskimi, izobraževalnimi in gospodarskimi modeli v visokošolskih 

zavodih.

Minimalno partnerstvo: 3 institucije iz 3 držav (vsaj ena članica EU)

Trajanje projektov: 3 leta (izjemoma dlje)

Najvišji znesek oz. % 
sofinanciranja:

150.000 €/leto oz. 75 %
(za projekte, ki trajajo več kot 2 leti, je najvišji znesek 300.000 €/projekt)
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ERASMUS SPREMLJEVALNI UKREPI

Namen je podpirati različne aktivnosti, ki bodo, čeprav ne ustrezajo nobeni prej naštetih aktivnosti, brez dvoma 

prispevale k doseganju ciljev programa Erasmus. 

Spremljevalni ukrepi bodo namenjeni: 

dviganju ozaveščenosti ustreznih ciljnih skupin ali splošne javnosti o pomenu evropskega sodelovanja •	
na področju visokošolskega izobraževanja na splošno; 

pomoči pri izboljšanju izvajanja programa Erasmus, zlasti z aktivnostmi usposabljanja in analizami; •	
povečanju učinka evropskega sodelovanja na področju visokošolskega izobraževanja z razširjanjem in •	
dodeljevanjem visokega profila rezultatom in metodam takšnega sodelovanja; 

spodbujanju transnacionalnih sinergij med akcijami programa VŽU o določenih temah; •	
izvajanju aktivnosti, ki se nanašajo zlasti na vidike prečnih politik, pri katerih ima program Erasmus •	
precejšnjo vlogo, vključujoč spodbujanje enakosti med ženskami in moškimi, integracijo invalidnih 

oseb in drugih ljudi s posebnimi potrebami in spodbujanje medkulturnega izobraževanja ter boja 

proti rasizmu; 

izvajanju drugih aktivnosti, ki se osredotočajo na določene teme, ciljne skupine ali kontekste, kot •	
jih upravičujejo potrebe trenutnega stanja na področju visokošolskega izobraževanja v sodelujočih 

državah.

Minimalno partnerstvo: 3 institucije iz 3 držav (vsaj ena članica EU)

Trajanje projektov: 1 leto (izjemoma dlje)

Najvišji znesek oz. % sofinanciranja: 150.000 € oz. 75 %
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STATISTIKA SODELOVANJA

V programu Erasmus vsako leto sodeluje več institucij, študentov, profesorjev, zaposlenih, vendar pa trenutne 

številke še ne predstavljajo zastavljenih ciljev. Za lažjo predstavo v nadaljevanju navajamo nekaj podatkov, ki 

predstavljajo mobilnosti v programu Erasmus v vseh sodelujočih državah. 

Številčni pregled mobilnosti študentov v programu Erasmus je razdeljen na več faz: 

Erasmus 1987/88–1989/90 (3-letno obdobje) – 32.614 mobilnih študentov, •	
Erasmus 1990/91–1994/95 (5-letno obdobje) – 251.683 mobilnih študentov,•	
Socrates I – Erasmus 1995/96–1999/00 (5-letno obdobje) – 455.782 mobilnih študentov, •	
Socrates II – Erasmus 2000/01–2006/07 (7-letno obdobje) – 943.849 mobilnih študentov.•	

Graf 1: Mobilnost Erasmus študentov za študij (SMS) v obdobju 1987/88–2007/08.

Vir: Statistika Evropske komisije
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Graf 2: Mobilnost Erasmus študentov za prakso (SMP) v letu 2007/08.

Vir: Statistika Evropske komisije

Graf 3: Mobilnost zaposlenih za poučevanje (STA) v obdobju 1987/88–2007/08.

Vir: Statistika Evropske komisije
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Graf 4: Mobilnost zaposlenih za usposabljanje (STT) v letu 2007/08.

Vir: Statistika Evropske komisije
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SLOVENIJA IN ERASMUS PROGRAM

Slovenija je v programu začela sodelovati na razpisu 1998. Jeseni omenjenega leta so se vključile prve institucije 

in z Evropsko komisijo sklenile t. i. institucionalne pogodbe, v akademskem letu 1999/2000 so bile izvedene prve 

mobilnosti.

Slovenija v okviru Erasmus programa sodeluje v primerljivem obsegu. Kljub temu da imamo zelo majhen 

visokošolski prostor, zanimanje za sodelovanje v programu Erasmus narašča. Visokošolske institucije se čedalje 

bolj zavedajo pomembnosti mednarodnega sodelovanja in povezovanja z drugimi državami in to razmišljanje 

prenašajo tako na zaposlene na institucijah kot tudi med študente. Število mobilnosti je sicer v prvih letih 

sodelovanja naraščalo bolj kakor v zadnjih dveh letih sodelovanja, a upamo, da bo obseg mobilnosti še nekaj let 

naraščal. 
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Tabela 1: Erasmus mobilnost za študij (SMS)
 

Država destinacija 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
Belgija 5 13 22 24 30 34 34 37 29 47
Danska 6 10 14 9 19 27 29 25 40 28
Nemčija 48 49 89 100 125 142 135 135 152 146
Grčija 1 4 6 6 6 6 8 9 18 15
Španija 6 7 28 39 63 94 114 117 154 205
Francija 15 23 40 38 62 65 87 74 68 69
Irska 1 3 3 6 1 4 0 1 6 12
Italija 3 21 46 46 56 68 76 70 68 48
Nizozemska 14 15 15 26 25 40 47 52 48 44
Avstrija 31 45 42 41 59 89 88 88 99 67
Portugalska 1 2 15 22 30 38 57 76 79 125
Finska 9 11 12 15 24 33 27 47 33 39
Švedska 12 15 18 24 17 31 35 40 31 37
Velika Britanija 18 9 14 26 29 33 32 31 22 44
Češka

Mobilnost te države ni bila dovoljena 

(Slovenija še ni bila država članica EU).

13 35 41 57 63
Slovaška 0 5 9 10 10
Poljska 17 21 54 47 52
Madžarska 1 6 5 13 11
Estonija 0 2 5 3 5
Litva 1 12 10 13 18
Norveška 0 8 7 4 10
Lihtenštajn 0 2 0 1 0
Islandija 0 0 2 1 2
Latvija 2 0 2 4 2
Malta 0 0 0 1 4
Ciper 0 0 0 0 0
Bolgarija 2 4 2 3 6
Romunija 0 1 2 0 1
Turčija 2 14 13 14 22
SKUPAJ 270 227 364 422 546 742 879 972 1018 1132

Vir: Cmepius
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Največ slovenskih študentov študijsko mobilnost 

opravi v Nemčiji, Avstriji, Italiji in Španiji. 

Razlogov za to je več. Z institucijami v teh državah 

imajo slovenske visokošolske institucije največ 

bilateralnih dogovorov (lažja in boljša primerljivost 

visokošolskih sistemov, velik del sodelovanja 

izvira že iz preteklosti), jezik poučevanja je bližje 

slovenskim študentom (nemščina in italijanščina 

sta pogosta druga tuja jezika), način in standard 

življenja sta podobna slovenskemu, tudi kulturno 

smo si najbrž bližje.

Najmanj študentov je doslej potovalo na Islandijo, v 

Latvijo in Romunijo. Dejstvo je, da imajo slovenske 

institucije manj partnerjev v omenjenih deželah, 

skandinavske države pa so skupaj z Irsko in Veliko 

Britanijo tudi veliko dražje. 

Glede obsega mobilnosti po študijskih področjih je 

statistika Slovenije zelo podobna statistiki celotne 

Evrope. Najbolj so mobilni študenti poslovnih 

področij (ekonomija, podjetništvo, menedžment), 

sledijo študenti jezikov (kjer je bil opazen porast 

mobilnosti predvsem v zadnjih treh letih), prava 

in družbenih ved (velik porast predvsem v zadnjih 

dveh letih). Ta študijska področja so mogoče 

tudi zaradi svoje vsebine in naravnanosti bolj 

mednarodno aktivna, predvsem pa je število 

študentov mnogo večje kot na področjih z manjšim 

obsegom mobilnosti. 

Tabela 2: Število slovenskih Erasmus študentov 
za prakso (SMP) glede na državo destinacijo

Država destinacija 2007/08 2008/09
Belgija 6 7
Danska 1 1
Nemčija 16 22
Grčija 7 8
Španija 23 28
Francija 8 8
Irska 9 5
Italija 17 12
Nizozemska 1 4
Avstrija 17 25
Portugalska 14 6
Finska 3 4
Švedska 1 2
Velika Britanija 24 30
Češka 0 4
Slovaška 0 2
Poljska 0 0
Madžarska 2 2
Estonija 2 0
Litva 0 1
Norveška 0 3
Lihtenštajn 0 0
Islandija 0 0
Latvija 0 0
Malta 1 0
Ciper 0 0
Bolgarija 0 0
Romunija 2 1
Turčija 20 3
SKUPAJ 174 178

 

Vir: Cmepius
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Mobilnost študentov za prakso je bila pred letom 2007 del programa Vseživljenjsko učenje v programu Leonardo 

da Vinci. Za velik del institucij, ki so sodelovale v programu Erasmus, je bila uvedba te aktivnosti novost, zato v 

začetku obseg ni naraščal. Med Erasmus študenti, ki so bili na mobilnosti za prakso v prvih dveh obdobjih, je bila 

najbolj popularna destinacija mobilnosti Velika Britanija, sledita Španija in Avstrija.

Tabela 3: Mobilnost zaposlenih za poučevanje (STA)
Država destinacija 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
Belgija

Podrobni 

podatki 

niso na 

voljo.

13 22 24 30 34 34 37 29 47
Danska 10 14 9 19 27 29 25 40 28
Nemčija 49 89 100 125 142 135 135 152 146
Grčija 4 6 6 6 6 8 9 18 15

Španija 7 28 39 63 94 114 117 154 205
Francija 23 40 38 62 65 87 74 68 69
Irska 3 3 6 1 4 0 1 6 12
Italija 21 46 46 56 68 76 70 68 48
Nizozemska 15 15 26 25 40 47 52 48 44
Avstrija 45 42 41 59 89 88 88 99 67
Portugalska 2 15 22 30 38 57 76 79 125
Finska 11 12 15 24 33 27 47 33 39
Švedska 15 18 24 17 31 35 40 31 37
Velika Britanija 9 14 26 29 33 32 31 22 44
Češka

Mobilnost te države ni bila 

dovoljena.

13 35 41 57 63
Slovaška 0 5 9 10 10
Poljska 17 21 54 47 52
Madžarska 1 6 5 13 11
Estonija 0 2 5 3 5
Litva 1 12 10 13 18
Norveška 0 8 7 4 10
Lihtenštajn 0 2 0 1 0
Islandija 0 0 2 1 2
Latvija 2 0 2 4 2
Malta 0 0 0 1 4
Ciper 0 0 0 0 0
Bolgarija 2 4 2 3 6
Romunija 0 1 2 0 1
Turčija 2 14 13 14 22
SKUPAJ 270 227 364 422 546 742 879 972 1018 1132

Vir: Cmepius
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Mobilnost zaposlenih, kjer v začetku Slovenija 

ni dosegala visoke udeležbe, iz leta v leto 

narašča. Aktivnost zaradi pogojev in enostavne 

organizacije sodelovanja postaja vse bolj 

zanimiva. Nemčija, Češka, Avstrija ostajajo 

najbolj priljubljene države destinacije, 

predvsem zaradi dolgotrajnih dobrih povezav 

s partnerskimi institucijami. Te povezave 

se ustvarijo tako na osebnem kot tudi 

institucionalnem nivoju (skupni mednarodni 

projekti). Predvsem nas veseli, da sodelovanje 

poteka v skoraj vseh sodelujočih državah 

programa Erasmus.

Tabela 4: Število mobilnosti zaposlenih za 
usposabljanje (STT) glede na državo destinacijo 

Država destinacija 2007/08 2008/09
Belgija 0 1
Danska 1 4
Nemčija 6 14
Grčija 2 0
Španija 6 10
Francija 2 6
Irska 3 1
Italija 6 1
Nizozemska 0 6
Avstrija 7 5
Portugalska 5 17
Finska 7 8
Švedska 4 0
Velika Britanija 5 12
Češka 1 2
Slovaška 0 0
Poljska 3 3
Madžarska 0 0
Estonija 2 0
Litva 4 4
Norveška 0 3
Lihtenštajn 0 0
Islandija 0 0
Latvija 0 0
Malta 0 0
Ciper 0 0
Bolgarija 0 1
Romunija 1 0
Turčija 5 7
SKUPAJ 70 105

Vir: Cmepius

66



Sodelovanje, povezovanje in izmenjava znanja so ključ do uspeha in razvoja institucij ter zaposlenih na teh 

institucijah. Mobilnost zaposlenih za usposabljanje ponuja vse to. Akcija je bila med slovenskimi institucijami zelo 

dobro sprejeta (prvič razpisana v letu 2007) in upamo, da se bodo aktivnosti tudi v prihodnje uspešno izvajale. 

Zanimiva je mogoče povezava med najbolj priljubljenima destinacijama za mobilnost študentov za študij in 

mobilnostjo zaposlenih za usposabljanje.

Več oziroma podrobnejša statistika je na voljo na nacionalni agenciji.

SPLETNE POVEZAVE IN KORISTNE INFORMACIJE

CMEPIUS: 

http://www.cmepius.si/index.aspx 

Evropska komisija (EK):

http://ec.europa.eu/index_en.htm  

Razpisi VŽU:

http://www.cmepius.si/razpisi.aspx 

Program Vseživljenjsko učenje:

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm 

Program VŽU Erasmus:

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc80_en.htm 

Erasmus intenzivni jezikovni tečaji (EILC):

http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc902_en.htm 

Evropski prenosni kreditni sistem (ECTS):

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc48_en.htm 
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Evropska komisija (GD Izobraževanje):

http://ec.europa.eu/education/index_en.htm 

Izvršna agencija, tehnična služba EK za VŽU:

http://eacea.ec.europa.eu/index.htm 

Seznam nacionalnih agencij za program Vseživljenjsko učenje:

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc1208_en.htm 

Bolonjska reforma:

http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc1290_en.htm 

Vodnik za prijavitelje – Splošne določbe:

http://www.cmepius.si/files/cmepius/userfiles/razpisi/LLP10/Vodnik_VZU_2010_Splosne_dolocbe.pdf 

Vodnik za prijavitelje – podprogrami in akcije:

http://www.cmepius.si/files/cmepius/userfiles/razpisi/LLP10/Vodnik_VZU_2010_Podprogrami_akcije.pdf 

Opis posameznih akcij programa Vseživljenjsko učenje:

http://www.cmepius.si/files/cmepius/userfiles/razpisi/LLP10/Vodnik_VZU_2010_Opisi_akcij.pdf 

(od strani 29 dalje)
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KONTAKTNE OSEBE IN INFORMACIJE

Vaša vprašanja nam lahko posredujete na elektronski naslov erasmus@cmepius.si ali nas pokličete na spodaj 

navedene telefonske številke:   

Vodja terciarnega sektorja•	
Neža Pajnič

Tel.: 01 620 94 73

Koordinator Erasmus IP in EILC•	
mag. Robert Marinšek

Tel.: 01 620 94 62

Koordinator Erasmus Individualna mobilnost (IM)•	
Aljoša Belcijan

Tel.: 01 620 94 58

Erasmus finance•	  

Borut Korada (IM in EILC)

Tel.: 01 620 94 65

Sabina Benvenuti Topič (IP)

Tel.: 01 620 94 63

Podrobnejši opis programa Erasmus in posameznih akcij ter aktualne informacije glede razpisov, dogodkov in 

ostalih pomembnih zadev v zvezi z programom Vseživljenjsko učenje so na voljo tudi na spletni strani http://www.

cmepius.si. Določene zloženke in publikacije so na voljo tudi v elektronski obliki in jih najdete v spletni knjižnici 

CMEPIUS-a. 

Za pomoč in informacije smo vam vedno na voljo.
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Primeri dokumentov

Bilateralni 
sporazum
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Razpis

71



Študijski sporazum
(Learning Agreement)
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Dogovor o praktičnem 
usposabljanju

(Training Agreement)
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Potrdilo o opravljenih 
obveznostih 

(transcript of Records)
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Potrdilo o 
opravljenih 
obveznostih
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Delovni program za 
mobilnost učnega osebja 

za poučevanje

76



Delovni program za 
mobilnost učnega osebja 

za usposabljanje
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Dogovor o izvedbi 
mobilnosti 

zaposlenega

Janez Prijatelj, Prisojna pot 12, 1000 Ljubljana
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Potrdilo o opravljeni 
mobilnosti 
zaposlenih
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