
Preglednica Erasmus aktivnosti

Program Vseæivljenjsko uËenje –
sektorski program ERASMUS

Upravičene institucije1, ki morajo za sodelovanje

v Erasmus aktivnostih biti nosilke Erasmus

univerzitetne listine:

 kateri koli visokošolski zavod, ki deluje v skladu

z nacionalno zakonodajo ali prakso,

 kateri koli zavod, ki deluje v skladu z 

nacionalno zakonodajo ali prakso in omogoča

poklicno izobraževanje in usposabljanje na 

terciarni stopnji.

Poleg ciljev programa Vseživljenjsko učenje so

posebni cilji programa Erasmus:

 podpiranje uresničevanja evropskega 

visokošolskega prostora in

 krepitev prispevka visokošolskega in 

poklicnega izobraževanja na višjih stopnjah 

v procesu inovacij.

Pri mobilnosti študentov ni posebnih prioritet na

evropskem nivoju glede študijskih področij, lahko

pa posamezna država v nacionalnem razpisu

določi specifične nacionalne prioritete. Splošen

cilj je doseganje uravnoteženosti tako geografsko

kakor tudi glede na študijska področja mobilnih

posameznikov.

Prioriteta v okviru mobilnosti učnega in drugega

osebja v visokošolskih zavodih je mobilnost med

visokošolskimi institucijami in podjetji kakor tudi

mobilnost med visokošolskimi institucijami.

Prioritete za intenzivne programe so:

- študijska področja, kjer je izvedba klasične

daljše mobilnosti težje izvedljiva;

- intenzivni programi, ki predstavljajo del

integriranega skupnega študijskega programa;

- intenzivni programi, ki predstavljajo močan

multidisciplinarni pristop;

- odziv na potrebe in izzive evropskega prostora

(vključno s potrebami gospodarstva) in doprinos

k razširjanju znanja na hitro razvijajoča se in nova

področja;

- uporaba IK-tehnologije in storitev v pripravi in

spremljanju intenzivnega programa in s tem

doprinos k oblikovanju obstojne izobraževalne

skupnosti na posameznem študijskem področju.

Posamezniki, ki sodelujejo v mobilnosti

študentov, t. i. »Erasmus študenti«, so lahko:

(a) študenti visokošolskih zavodov, ki so vpisani

vsaj v drugi letnik, preživijo določen čas študija

v drugi državi članici v okviru akcije mobilnosti

programa Erasmus, ne glede na to, ali jim je bila

v okviru tega programa dodeljena denarna

pomoč. Taka obdobja se v celoti priznajo v skladu

z medinstitucionalnimi sporazumi med

matičnimi institucijami in institucijami

gostiteljicami. Institucije gostiteljice takim

študentom ne zaračunavajo šo ln in ;

(b) študenti, ki so vpisani v programe skupnih

magisterijev in so vključeni v mobilnost;

(c) študenti visokošolskih zavodov, ki opravljajo

prakso.

Operativni cilji programa Erasmus:

 izboljšanje kakovosti in povečanje obsega 

mobilnosti študentov in učnega osebja po 

Evropi, tako da bi bilo do leta 2012 v sklopu

programa Erasmus in njegovih predhodnih 

programov 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 vseživljenjskega učenja,

ki temeljijo na IKT.
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DODATNE INFORMACIJE

CMEPIUS

Center RS za mobilnost in evropske programe

izobraževanja in usposabljanja

Ob železnici 16

1000 Ljubljana

Slovenija

Tel.: 01/586 42 33

Faks: 01/586 42 31

E-pošta: erasmus@cmepius.si

Spletna stran: www.cmepius.si

Prijavijo se lahko institucije višjega in visokega šolstva, ki so pridobile Erasmus univerzitetno listino.

Večstranski projektiMobilnost posameznikov

Komu je
namenjena?

Študentom
(kateri koli nivo študija)

Učnemu
osebju

Zaposlenim
iz

upravičenih
institucij in

podjetij

Institucijam višjega in visokega šolstva, socialnim
partnerjem, združenjem, podjetjem, raziskovalnim

centrom itd.

Kaj? Študij Usposabljanje

Poučevanje
ali

usposabljanje
v partnerski

instituciji

Usposabljanje
v partnerskih
institucijah

Razvoj
študijskih

programov

Sodelovanje
med

univerzami
in podjetji

Posodobitve
visokega
šolstva

Virtualni
kampusi

Trajanje
aktivnosti

posameznika

3–12
mesecev

3–12
mesecev

(izjemoma
manj)

1–6 tednov 1–6 tednov

Sofinanciranje Mesečna štipendija,
višina se določi letno

Sofinanciranje potnih in
dnevnih stroškov

Do 150.000 € letno oz. do 75-odstotno sofinanciranje, v
primeru projektov posodobitve visokošolskih institucij do
največ 300.000 € letno oz. do 75-odstotno sofinanciranje

Trajanje
projekta 1 leto 2 do 3 leta

Min. št.
partnerjev / 3 (vsaj 2 tuja) 3 (vsaj 2 tuja)

Kdo?

/ /

1
  V nadaljevanju se za upravičene institucije uporablja skupen
izraz univerza. Kljub uporabi specifičnega naziva določenih 
institucij so tu v ta pojem zajete vse navedene upravičene 
institucije.



“Erasmus je sektorski program v okviru programa

Vseživljenjsko učenje, ki pokriva potrebe po

poučevanju in učenju vseh udeležencev

formalnega visokošolskega izobraževanja ter

poklicnega izobraževanja in usposabljanja na

terciarni ravni ne glede na trajanje izobraževanja

ali stopnjo kvalifikacije, vključno z doktorskim

študijem, ter zavode in organizacije, ki izvajajo

ali omogočajo to izobraževanje in usposabljanje.’’

UL L 327/45, 24. 11. 2006

 V okviru programa Vseživljenjsko učenje je

program Erasmus namenjen:

(a) študentom in udeležencem usposabljanja v

vseh oblikah izobraževanja in usposabljanja na

terciarni ravni;

(b) upravičenim institucijam, ki jih določijo

države članice;

(c) učiteljem, vodjem usposabljanja in ostalemu

osebju teh zavodov;

Program Erasmus lahko podpira naslednje

aktivnosti:

(a) MOBILNOST POSAMEZNIKOV,

ki lahko vključuje:

(I) MOBILNOST ŠTUDENTOV ZA NAMEN

ŠTUDIJA (SMS – Student Mobility for Studies)

ali USPOSABLJANJE (SMP – Student Mobility

for Placement) v državah članicah v visokošolskih

zavodih, pa tudi prakso v podjetjih, centrih za

usposabljanje, raziskovalnih centrih ali drugih

organizacijah;

(II) MOBILNOST UČNEGA OSEBJA (TS –

Teaching Staff) v visokošolskih zavodih z

namenom poučevanja v partnerski instituciji v

tujini;

Proračun programa Erasmus
Najmanj 80 odstotkov sredstev, dodeljenih

programu Erasmus, se nameni mobilnosti

posameznikov.

(b) VEČSTRANSKE PROJEKTE, ki se

med drugim osredotočajo na inovacije,

eksperimentiranje in izmenjavo dobrih praks na

področjih, navedenih v posebnih in operativnih

ciljih.

(I) RAZVOJ ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV

Prioritetna področja:

 integrirani skupni študijski programi;

 programi/moduli za nadaljnje izobraževanje,

namenjeni osvežitvi že pridobljenega znanja;

 moduli interdisciplinarnih področij oziroma 

področij s posebno potrebo po mednarodnem

sodelovanju in izobraževanju.

(III) POSODOBITVE VISOKEGA ŠOLSTVA

Prioritetna področja:

 razvoj strategij modernizacije študijskih 

programov (večja transparentnost) in strategij

vodenja ter financiranja v smeri večje 

odzivnosti na potrebe trga dela in družbe;

 strategije vseživljenjskega učenja  

(vzpostavljanje povezav med visokim 

šolstvom in poklicnim izobraževanjem in 

usposabljanjem, vključno s certificiranjem);

 ukrepi izboljšanja kakovosti in odgovornosti;

 izboljšanje dostopnosti visokega šolstva 

posameznikom z neformalno izobrazbeno 

podlago ali alternativnimi kvalifikacijami;

 strategije izboljšanja privlačnosti visokošolskih

institucij, krepitve ponudbe svetovalnih 

storitev in osveščanje javnosti o delu 

visokošolskih institucij.

(III) MOBILNOST UČNEGA IN DRUGEGA

OSEBJA (ST – Staff Training) v partnerskih

institucijah in osebja podjetij z namenom

usposabljanja ali poučevanja;

(IV) INTENZIVNE PROGRAME Erasmus (projekti

poletnih/zimskih šol; IP – Intensive Programmes),

ki so organizirani na večstranskih temeljih.

Podpora (OM – Organisation of Mobility) se

dodeli matičnim visokošolskim zavodom za

dejavnosti, ki zagotavljajo kakovost v vseh fazah

dogovorov o mobilnosti, vključno s

pripravljalnimi in osvežitvenimi jezikovnimi

tečaji.

(d) združenjem in predstavnikom oseb, vključenih

v visoko šolstvo, vključno z ustreznimi združenji

študentov, univerz in učitel jev/vodij

usposabljanja;

(e) podjetjem, socialnim partnerjem in drugim

predstavnikom pokl icnega ž iv l jenja ;

(f) javnim in zasebnim telesom, vključno z

nepridobitnimi organizacijami in NVO-ji, ki so

odgovorni za organiziranje in izvajanje

izobraževanja in usposabljanja na lokalnih,

regionalnih in nacionalnih ravneh;

(g) raziskovalnim centrom in telesom, ki se

ukvarjajo z vprašanjem vseživljenjskega učenja;

 (h) telesom, ki izvajajo storitve usmerjanja,

svetovanja in obveščanja v zvezi z vseživljenjskim

učenjem.

(II) SODELOVANJE MED UNIVERZAMI IN

PODJETJI

Prioritetna področja:

 promocija podjetništva, kreativnega  

razmišljanja in inovativnih pristopov kot del

študijskega programa in kot veščina za 

učitelje/raziskovalce;

 povezava med študijem in potrebami 

zaposlovalcev (npr. promocija vključevanja 

gospodarstva v oblikovanje in pripravo 

študijske vsebine);

 razvoj posebnih izobraževalnih storitev za 

osvežitev oz. nadgradnjo znanja in veščin 

zaposlenih, ponudba za izredne študente, 

nadaljnje strokovno usposabljanje ipd.;

 oblikovanje strategij promocije izmenjave in

sodelovanja med visokošolskimi institucijami

in podjetji.

(IV) VIRTUALNI KAMPUSI

Prioriteto bodo imeli projekti, ki bodo izkazali

umeščenost v globalno strategijo učinkovite

integracije IK-tehnologije na sodelujočih

visokošolskih institucijah.

(c) MREŽE, ki delujejo pod okriljem konzorcijev

visokošolskih zavodov in predstavljajo neko

disciplino ali interdisciplinarno področje

(Tematske mreže Erasmus), namenjeno

razvijanju novih konceptov učenja in kompetenc.

Te mreže lahko vključujejo predstavnike drugih

javnih teles, podjetij ali združenj.

(d) DRUGE POBUDE, ki so namenjene

spodbujanju cil jev programa Erasmus

(„Spremljevalni ukrepi“).

Program Vseživljenjsko učenje – sektorski program

ERASMUS

1 3 5 6

Aktivnosti programa

ERASMUS in specifične prioritete
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Prioritete za intenzivne programe so:
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področja;

- uporaba IK-tehnologije in storitev v pripravi in

spremljanju intenzivnega programa in s tem

doprinos k oblikovanju obstojne izobraževalne

skupnosti na posameznem študijskem področju.

Posamezniki, ki sodelujejo v mobilnosti

študentov, t. i. »Erasmus študenti«, so lahko:

(a) študenti visokošolskih zavodov, ki so vpisani

vsaj v drugi letnik, preživijo določen čas študija

v drugi državi članici v okviru akcije mobilnosti

programa Erasmus, ne glede na to, ali jim je bila

v okviru tega programa dodeljena denarna

pomoč. Taka obdobja se v celoti priznajo v skladu

z medinstitucionalnimi sporazumi med

matičnimi institucijami in institucijami

gostiteljicami. Institucije gostiteljice takim

študentom ne zaračunavajo šo ln in ;

(b) študenti, ki so vpisani v programe skupnih

magisterijev in so vključeni v mobilnost;

(c) študenti visokošolskih zavodov, ki opravljajo

prakso.

Operativni cilji programa Erasmus:

 izboljšanje kakovosti in povečanje obsega 

mobilnosti študentov in učnega osebja po 

Evropi, tako da bi bilo do leta 2012 v sklopu

programa Erasmus in njegovih predhodnih 

programov 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 
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 strategije izboljšanja privlačnosti visokošolskih
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institucijah in osebja podjetij z namenom

usposabljanja ali poučevanja;

(IV) INTENZIVNE PROGRAME Erasmus (projekti

poletnih/zimskih šol; IP – Intensive Programmes),

ki so organizirani na večstranskih temeljih.

Podpora (OM – Organisation of Mobility) se

dodeli matičnim visokošolskim zavodom za

dejavnosti, ki zagotavljajo kakovost v vseh fazah

dogovorov o mobilnosti, vključno s

pripravljalnimi in osvežitvenimi jezikovnimi

tečaji.

(d) združenjem in predstavnikom oseb, vključenih

v visoko šolstvo, vključno z ustreznimi združenji

študentov, univerz in učitel jev/vodij

usposabljanja;

(e) podjetjem, socialnim partnerjem in drugim

predstavnikom pokl icnega ž iv l jenja ;

(f) javnim in zasebnim telesom, vključno z

nepridobitnimi organizacijami in NVO-ji, ki so

odgovorni za organiziranje in izvajanje

izobraževanja in usposabljanja na lokalnih,

regionalnih in nacionalnih ravneh;

(g) raziskovalnim centrom in telesom, ki se

ukvarjajo z vprašanjem vseživljenjskega učenja;

 (h) telesom, ki izvajajo storitve usmerjanja,

svetovanja in obveščanja v zvezi z vseživljenjskim

učenjem.

(II) SODELOVANJE MED UNIVERZAMI IN

PODJETJI

Prioritetna področja:

 promocija podjetništva, kreativnega  

razmišljanja in inovativnih pristopov kot del

študijskega programa in kot veščina za 

učitelje/raziskovalce;

 povezava med študijem in potrebami 

zaposlovalcev (npr. promocija vključevanja 

gospodarstva v oblikovanje in pripravo 

študijske vsebine);

 razvoj posebnih izobraževalnih storitev za 

osvežitev oz. nadgradnjo znanja in veščin 

zaposlenih, ponudba za izredne študente, 

nadaljnje strokovno usposabljanje ipd.;

 oblikovanje strategij promocije izmenjave in

sodelovanja med visokošolskimi institucijami

in podjetji.

(IV) VIRTUALNI KAMPUSI

Prioriteto bodo imeli projekti, ki bodo izkazali

umeščenost v globalno strategijo učinkovite

integracije IK-tehnologije na sodelujočih

visokošolskih institucijah.

(c) MREŽE, ki delujejo pod okriljem konzorcijev

visokošolskih zavodov in predstavljajo neko

disciplino ali interdisciplinarno področje

(Tematske mreže Erasmus), namenjeno

razvijanju novih konceptov učenja in kompetenc.

Te mreže lahko vključujejo predstavnike drugih

javnih teles, podjetij ali združenj.

(d) DRUGE POBUDE, ki so namenjene

spodbujanju cil jev programa Erasmus

(„Spremljevalni ukrepi“).

Program Vseživljenjsko učenje – sektorski program

ERASMUS

1 3 5 6

Aktivnosti programa

ERASMUS in specifične prioritete



Preglednica Erasmus aktivnosti

Program Vseæivljenjsko uËenje –
sektorski program ERASMUS

Upravičene institucije1, ki morajo za sodelovanje

v Erasmus aktivnostih biti nosilke Erasmus

univerzitetne listine:

 kateri koli visokošolski zavod, ki deluje v skladu

z nacionalno zakonodajo ali prakso,

 kateri koli zavod, ki deluje v skladu z 

nacionalno zakonodajo ali prakso in omogoča

poklicno izobraževanje in usposabljanje na 

terciarni stopnji.

Poleg ciljev programa Vseživljenjsko učenje so

posebni cilji programa Erasmus:

 podpiranje uresničevanja evropskega 

visokošolskega prostora in

 krepitev prispevka visokošolskega in 

poklicnega izobraževanja na višjih stopnjah 

v procesu inovacij.

Pri mobilnosti študentov ni posebnih prioritet na

evropskem nivoju glede študijskih področij, lahko

pa posamezna država v nacionalnem razpisu

določi specifične nacionalne prioritete. Splošen

cilj je doseganje uravnoteženosti tako geografsko

kakor tudi glede na študijska področja mobilnih

posameznikov.

Prioriteta v okviru mobilnosti učnega in drugega

osebja v visokošolskih zavodih je mobilnost med

visokošolskimi institucijami in podjetji kakor tudi

mobilnost med visokošolskimi institucijami.

Prioritete za intenzivne programe so:

- študijska področja, kjer je izvedba klasične

daljše mobilnosti težje izvedljiva;

- intenzivni programi, ki predstavljajo del

integriranega skupnega študijskega programa;

- intenzivni programi, ki predstavljajo močan

multidisciplinarni pristop;

- odziv na potrebe in izzive evropskega prostora

(vključno s potrebami gospodarstva) in doprinos

k razširjanju znanja na hitro razvijajoča se in nova

področja;

- uporaba IK-tehnologije in storitev v pripravi in

spremljanju intenzivnega programa in s tem

doprinos k oblikovanju obstojne izobraževalne

skupnosti na posameznem študijskem področju.

Posamezniki, ki sodelujejo v mobilnosti

študentov, t. i. »Erasmus študenti«, so lahko:

(a) študenti visokošolskih zavodov, ki so vpisani

vsaj v drugi letnik, preživijo določen čas študija

v drugi državi članici v okviru akcije mobilnosti

programa Erasmus, ne glede na to, ali jim je bila

v okviru tega programa dodeljena denarna

pomoč. Taka obdobja se v celoti priznajo v skladu

z medinstitucionalnimi sporazumi med

matičnimi institucijami in institucijami

gostiteljicami. Institucije gostiteljice takim

študentom ne zaračunavajo šo ln in ;

(b) študenti, ki so vpisani v programe skupnih

magisterijev in so vključeni v mobilnost;

(c) študenti visokošolskih zavodov, ki opravljajo

prakso.

Operativni cilji programa Erasmus:

 izboljšanje kakovosti in povečanje obsega 

mobilnosti študentov in učnega osebja po 

Evropi, tako da bi bilo do leta 2012 v sklopu

programa Erasmus in njegovih predhodnih 

programov 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 vseživljenjskega učenja,

ki temeljijo na IKT.
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DODATNE INFORMACIJE

CMEPIUS

Center RS za mobilnost in evropske programe

izobraževanja in usposabljanja

Ob železnici 16

1000 Ljubljana

Slovenija

Tel.: 01/586 42 33

Faks: 01/586 42 31

E-pošta: erasmus@cmepius.si

Spletna stran: www.cmepius.si

Prijavijo se lahko institucije višjega in visokega šolstva, ki so pridobile Erasmus univerzitetno listino.

Večstranski projektiMobilnost posameznikov

Komu je
namenjena?

Študentom
(kateri koli nivo študija)

Učnemu
osebju

Zaposlenim
iz

upravičenih
institucij in

podjetij

Institucijam višjega in visokega šolstva, socialnim
partnerjem, združenjem, podjetjem, raziskovalnim

centrom itd.

Kaj? Študij Usposabljanje

Poučevanje
ali

usposabljanje
v partnerski

instituciji

Usposabljanje
v partnerskih
institucijah

Razvoj
študijskih

programov

Sodelovanje
med

univerzami
in podjetji

Posodobitve
visokega
šolstva

Virtualni
kampusi

Trajanje
aktivnosti

posameznika

3–12
mesecev

3–12
mesecev

(izjemoma
manj)

1–6 tednov 1–6 tednov

Sofinanciranje Mesečna štipendija,
višina se določi letno

Sofinanciranje potnih in
dnevnih stroškov

Do 150.000 € letno oz. do 75-odstotno sofinanciranje, v
primeru projektov posodobitve visokošolskih institucij do
največ 300.000 € letno oz. do 75-odstotno sofinanciranje

Trajanje
projekta 1 leto 2 do 3 leta

Min. št.
partnerjev / 3 (vsaj 2 tuja) 3 (vsaj 2 tuja)

Kdo?

/ /

1
  V nadaljevanju se za upravičene institucije uporablja skupen
izraz univerza. Kljub uporabi specifičnega naziva določenih 
institucij so tu v ta pojem zajete vse navedene upravičene 
institucije.



“Erasmus je sektorski program v okviru programa

Vseživljenjsko učenje, ki pokriva potrebe po

poučevanju in učenju vseh udeležencev

formalnega visokošolskega izobraževanja ter

poklicnega izobraževanja in usposabljanja na

terciarni ravni ne glede na trajanje izobraževanja

ali stopnjo kvalifikacije, vključno z doktorskim

študijem, ter zavode in organizacije, ki izvajajo

ali omogočajo to izobraževanje in usposabljanje.’’

UL L 327/45, 24. 11. 2006

 V okviru programa Vseživljenjsko učenje je

program Erasmus namenjen:

(a) študentom in udeležencem usposabljanja v

vseh oblikah izobraževanja in usposabljanja na

terciarni ravni;

(b) upravičenim institucijam, ki jih določijo

države članice;

(c) učiteljem, vodjem usposabljanja in ostalemu

osebju teh zavodov;

Program Erasmus lahko podpira naslednje

aktivnosti:

(a) MOBILNOST POSAMEZNIKOV,

ki lahko vključuje:

(I) MOBILNOST ŠTUDENTOV ZA NAMEN

ŠTUDIJA (SMS – Student Mobility for Studies)

ali USPOSABLJANJE (SMP – Student Mobility

for Placement) v državah članicah v visokošolskih

zavodih, pa tudi prakso v podjetjih, centrih za

usposabljanje, raziskovalnih centrih ali drugih

organizacijah;

(II) MOBILNOST UČNEGA OSEBJA (TS –

Teaching Staff) v visokošolskih zavodih z

namenom poučevanja v partnerski instituciji v

tujini;

Proračun programa Erasmus
Najmanj 80 odstotkov sredstev, dodeljenih

programu Erasmus, se nameni mobilnosti

posameznikov.

(b) VEČSTRANSKE PROJEKTE, ki se

med drugim osredotočajo na inovacije,

eksperimentiranje in izmenjavo dobrih praks na

področjih, navedenih v posebnih in operativnih

ciljih.

(I) RAZVOJ ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV

Prioritetna področja:

 integrirani skupni študijski programi;

 programi/moduli za nadaljnje izobraževanje,

namenjeni osvežitvi že pridobljenega znanja;

 moduli interdisciplinarnih področij oziroma 

področij s posebno potrebo po mednarodnem

sodelovanju in izobraževanju.

(III) POSODOBITVE VISOKEGA ŠOLSTVA

Prioritetna področja:

 razvoj strategij modernizacije študijskih 

programov (večja transparentnost) in strategij

vodenja ter financiranja v smeri večje 

odzivnosti na potrebe trga dela in družbe;

 strategije vseživljenjskega učenja  

(vzpostavljanje povezav med visokim 

šolstvom in poklicnim izobraževanjem in 

usposabljanjem, vključno s certificiranjem);

 ukrepi izboljšanja kakovosti in odgovornosti;

 izboljšanje dostopnosti visokega šolstva 

posameznikom z neformalno izobrazbeno 

podlago ali alternativnimi kvalifikacijami;

 strategije izboljšanja privlačnosti visokošolskih

institucij, krepitve ponudbe svetovalnih 

storitev in osveščanje javnosti o delu 

visokošolskih institucij.

(III) MOBILNOST UČNEGA IN DRUGEGA

OSEBJA (ST – Staff Training) v partnerskih

institucijah in osebja podjetij z namenom

usposabljanja ali poučevanja;

(IV) INTENZIVNE PROGRAME Erasmus (projekti

poletnih/zimskih šol; IP – Intensive Programmes),

ki so organizirani na večstranskih temeljih.

Podpora (OM – Organisation of Mobility) se

dodeli matičnim visokošolskim zavodom za

dejavnosti, ki zagotavljajo kakovost v vseh fazah

dogovorov o mobilnosti, vključno s

pripravljalnimi in osvežitvenimi jezikovnimi

tečaji.

(d) združenjem in predstavnikom oseb, vključenih

v visoko šolstvo, vključno z ustreznimi združenji

študentov, univerz in učitel jev/vodij

usposabljanja;

(e) podjetjem, socialnim partnerjem in drugim

predstavnikom pokl icnega ž iv l jenja ;

(f) javnim in zasebnim telesom, vključno z

nepridobitnimi organizacijami in NVO-ji, ki so

odgovorni za organiziranje in izvajanje

izobraževanja in usposabljanja na lokalnih,

regionalnih in nacionalnih ravneh;

(g) raziskovalnim centrom in telesom, ki se

ukvarjajo z vprašanjem vseživljenjskega učenja;

 (h) telesom, ki izvajajo storitve usmerjanja,

svetovanja in obveščanja v zvezi z vseživljenjskim

učenjem.

(II) SODELOVANJE MED UNIVERZAMI IN

PODJETJI

Prioritetna področja:

 promocija podjetništva, kreativnega  

razmišljanja in inovativnih pristopov kot del

študijskega programa in kot veščina za 

učitelje/raziskovalce;

 povezava med študijem in potrebami 

zaposlovalcev (npr. promocija vključevanja 

gospodarstva v oblikovanje in pripravo 

študijske vsebine);

 razvoj posebnih izobraževalnih storitev za 

osvežitev oz. nadgradnjo znanja in veščin 

zaposlenih, ponudba za izredne študente, 

nadaljnje strokovno usposabljanje ipd.;

 oblikovanje strategij promocije izmenjave in

sodelovanja med visokošolskimi institucijami

in podjetji.

(IV) VIRTUALNI KAMPUSI

Prioriteto bodo imeli projekti, ki bodo izkazali

umeščenost v globalno strategijo učinkovite

integracije IK-tehnologije na sodelujočih

visokošolskih institucijah.

(c) MREŽE, ki delujejo pod okriljem konzorcijev

visokošolskih zavodov in predstavljajo neko

disciplino ali interdisciplinarno področje

(Tematske mreže Erasmus), namenjeno

razvijanju novih konceptov učenja in kompetenc.

Te mreže lahko vključujejo predstavnike drugih

javnih teles, podjetij ali združenj.

(d) DRUGE POBUDE, ki so namenjene

spodbujanju cil jev programa Erasmus

(„Spremljevalni ukrepi“).

Program Vseživljenjsko učenje – sektorski program

ERASMUS

1 3 5 6

Aktivnosti programa

ERASMUS in specifične prioritete



“Erasmus je sektorski program v okviru programa

Vseživljenjsko učenje, ki pokriva potrebe po

poučevanju in učenju vseh udeležencev

formalnega visokošolskega izobraževanja ter

poklicnega izobraževanja in usposabljanja na

terciarni ravni ne glede na trajanje izobraževanja

ali stopnjo kvalifikacije, vključno z doktorskim

študijem, ter zavode in organizacije, ki izvajajo

ali omogočajo to izobraževanje in usposabljanje.’’

UL L 327/45, 24. 11. 2006

 V okviru programa Vseživljenjsko učenje je

program Erasmus namenjen:

(a) študentom in udeležencem usposabljanja v

vseh oblikah izobraževanja in usposabljanja na

terciarni ravni;

(b) upravičenim institucijam, ki jih določijo

države članice;

(c) učiteljem, vodjem usposabljanja in ostalemu

osebju teh zavodov;

Program Erasmus lahko podpira naslednje

aktivnosti:

(a) MOBILNOST POSAMEZNIKOV,

ki lahko vključuje:

(I) MOBILNOST ŠTUDENTOV ZA NAMEN

ŠTUDIJA (SMS – Student Mobility for Studies)

ali USPOSABLJANJE (SMP – Student Mobility

for Placement) v državah članicah v visokošolskih

zavodih, pa tudi prakso v podjetjih, centrih za

usposabljanje, raziskovalnih centrih ali drugih

organizacijah;

(II) MOBILNOST UČNEGA OSEBJA (TS –

Teaching Staff) v visokošolskih zavodih z

namenom poučevanja v partnerski instituciji v

tujini;

Proračun programa Erasmus
Najmanj 80 odstotkov sredstev, dodeljenih

programu Erasmus, se nameni mobilnosti

posameznikov.

(b) VEČSTRANSKE PROJEKTE, ki se

med drugim osredotočajo na inovacije,

eksperimentiranje in izmenjavo dobrih praks na

področjih, navedenih v posebnih in operativnih

ciljih.

(I) RAZVOJ ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV

Prioritetna področja:

 integrirani skupni študijski programi;

 programi/moduli za nadaljnje izobraževanje,

namenjeni osvežitvi že pridobljenega znanja;

 moduli interdisciplinarnih področij oziroma 

področij s posebno potrebo po mednarodnem

sodelovanju in izobraževanju.

(III) POSODOBITVE VISOKEGA ŠOLSTVA

Prioritetna področja:

 razvoj strategij modernizacije študijskih 

programov (večja transparentnost) in strategij

vodenja ter financiranja v smeri večje 

odzivnosti na potrebe trga dela in družbe;

 strategije vseživljenjskega učenja  

(vzpostavljanje povezav med visokim 

šolstvom in poklicnim izobraževanjem in 

usposabljanjem, vključno s certificiranjem);

 ukrepi izboljšanja kakovosti in odgovornosti;

 izboljšanje dostopnosti visokega šolstva 

posameznikom z neformalno izobrazbeno 

podlago ali alternativnimi kvalifikacijami;

 strategije izboljšanja privlačnosti visokošolskih

institucij, krepitve ponudbe svetovalnih 

storitev in osveščanje javnosti o delu 

visokošolskih institucij.

(III) MOBILNOST UČNEGA IN DRUGEGA

OSEBJA (ST – Staff Training) v partnerskih

institucijah in osebja podjetij z namenom

usposabljanja ali poučevanja;

(IV) INTENZIVNE PROGRAME Erasmus (projekti

poletnih/zimskih šol; IP – Intensive Programmes),

ki so organizirani na večstranskih temeljih.

Podpora (OM – Organisation of Mobility) se

dodeli matičnim visokošolskim zavodom za

dejavnosti, ki zagotavljajo kakovost v vseh fazah

dogovorov o mobilnosti, vključno s

pripravljalnimi in osvežitvenimi jezikovnimi

tečaji.

(d) združenjem in predstavnikom oseb, vključenih

v visoko šolstvo, vključno z ustreznimi združenji

študentov, univerz in učitel jev/vodij

usposabljanja;

(e) podjetjem, socialnim partnerjem in drugim

predstavnikom pokl icnega ž iv l jenja ;

(f) javnim in zasebnim telesom, vključno z

nepridobitnimi organizacijami in NVO-ji, ki so

odgovorni za organiziranje in izvajanje

izobraževanja in usposabljanja na lokalnih,

regionalnih in nacionalnih ravneh;

(g) raziskovalnim centrom in telesom, ki se

ukvarjajo z vprašanjem vseživljenjskega učenja;

 (h) telesom, ki izvajajo storitve usmerjanja,

svetovanja in obveščanja v zvezi z vseživljenjskim

učenjem.

(II) SODELOVANJE MED UNIVERZAMI IN

PODJETJI

Prioritetna področja:

 promocija podjetništva, kreativnega  

razmišljanja in inovativnih pristopov kot del

študijskega programa in kot veščina za 

učitelje/raziskovalce;

 povezava med študijem in potrebami 

zaposlovalcev (npr. promocija vključevanja 

gospodarstva v oblikovanje in pripravo 

študijske vsebine);

 razvoj posebnih izobraževalnih storitev za 

osvežitev oz. nadgradnjo znanja in veščin 

zaposlenih, ponudba za izredne študente, 

nadaljnje strokovno usposabljanje ipd.;

 oblikovanje strategij promocije izmenjave in

sodelovanja med visokošolskimi institucijami

in podjetji.

(IV) VIRTUALNI KAMPUSI

Prioriteto bodo imeli projekti, ki bodo izkazali

umeščenost v globalno strategijo učinkovite

integracije IK-tehnologije na sodelujočih

visokošolskih institucijah.

(c) MREŽE, ki delujejo pod okriljem konzorcijev

visokošolskih zavodov in predstavljajo neko

disciplino ali interdisciplinarno področje

(Tematske mreže Erasmus), namenjeno

razvijanju novih konceptov učenja in kompetenc.

Te mreže lahko vključujejo predstavnike drugih

javnih teles, podjetij ali združenj.

(d) DRUGE POBUDE, ki so namenjene

spodbujanju cil jev programa Erasmus

(„Spremljevalni ukrepi“).

Program Vseživljenjsko učenje – sektorski program

ERASMUS

1 3 5 6

Aktivnosti programa

ERASMUS in specifične prioritete



Preglednica Erasmus aktivnosti

Program Vseæivljenjsko uËenje –
sektorski program ERASMUS

Upravičene institucije1, ki morajo za sodelovanje

v Erasmus aktivnostih biti nosilke Erasmus

univerzitetne listine:

 kateri koli visokošolski zavod, ki deluje v skladu

z nacionalno zakonodajo ali prakso,

 kateri koli zavod, ki deluje v skladu z 

nacionalno zakonodajo ali prakso in omogoča

poklicno izobraževanje in usposabljanje na 

terciarni stopnji.

Poleg ciljev programa Vseživljenjsko učenje so

posebni cilji programa Erasmus:

 podpiranje uresničevanja evropskega 

visokošolskega prostora in

 krepitev prispevka visokošolskega in 

poklicnega izobraževanja na višjih stopnjah 

v procesu inovacij.

Pri mobilnosti študentov ni posebnih prioritet na

evropskem nivoju glede študijskih področij, lahko

pa posamezna država v nacionalnem razpisu

določi specifične nacionalne prioritete. Splošen

cilj je doseganje uravnoteženosti tako geografsko

kakor tudi glede na študijska področja mobilnih

posameznikov.

Prioriteta v okviru mobilnosti učnega in drugega

osebja v visokošolskih zavodih je mobilnost med

visokošolskimi institucijami in podjetji kakor tudi

mobilnost med visokošolskimi institucijami.

Prioritete za intenzivne programe so:

- študijska področja, kjer je izvedba klasične

daljše mobilnosti težje izvedljiva;

- intenzivni programi, ki predstavljajo del

integriranega skupnega študijskega programa;

- intenzivni programi, ki predstavljajo močan

multidisciplinarni pristop;

- odziv na potrebe in izzive evropskega prostora

(vključno s potrebami gospodarstva) in doprinos

k razširjanju znanja na hitro razvijajoča se in nova

področja;

- uporaba IK-tehnologije in storitev v pripravi in

spremljanju intenzivnega programa in s tem

doprinos k oblikovanju obstojne izobraževalne

skupnosti na posameznem študijskem področju.

Posamezniki, ki sodelujejo v mobilnosti

študentov, t. i. »Erasmus študenti«, so lahko:

(a) študenti visokošolskih zavodov, ki so vpisani

vsaj v drugi letnik, preživijo določen čas študija

v drugi državi članici v okviru akcije mobilnosti

programa Erasmus, ne glede na to, ali jim je bila

v okviru tega programa dodeljena denarna

pomoč. Taka obdobja se v celoti priznajo v skladu

z medinstitucionalnimi sporazumi med

matičnimi institucijami in institucijami

gostiteljicami. Institucije gostiteljice takim

študentom ne zaračunavajo šo ln in ;

(b) študenti, ki so vpisani v programe skupnih

magisterijev in so vključeni v mobilnost;

(c) študenti visokošolskih zavodov, ki opravljajo

prakso.

Operativni cilji programa Erasmus:

 izboljšanje kakovosti in povečanje obsega 

mobilnosti študentov in učnega osebja po 

Evropi, tako da bi bilo do leta 2012 v sklopu

programa Erasmus in njegovih predhodnih 

programov 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 vseživljenjskega učenja,

ki temeljijo na IKT.
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DODATNE INFORMACIJE

CMEPIUS

Center RS za mobilnost in evropske programe

izobraževanja in usposabljanja

Ob železnici 16

1000 Ljubljana

Slovenija

Tel.: 01/586 42 33

Faks: 01/586 42 31

E-pošta: erasmus@cmepius.si

Spletna stran: www.cmepius.si

Prijavijo se lahko institucije višjega in visokega šolstva, ki so pridobile Erasmus univerzitetno listino.

Večstranski projektiMobilnost posameznikov

Komu je
namenjena?

Študentom
(kateri koli nivo študija)

Učnemu
osebju

Zaposlenim
iz

upravičenih
institucij in

podjetij

Institucijam višjega in visokega šolstva, socialnim
partnerjem, združenjem, podjetjem, raziskovalnim

centrom itd.

Kaj? Študij Usposabljanje

Poučevanje
ali

usposabljanje
v partnerski

instituciji

Usposabljanje
v partnerskih
institucijah

Razvoj
študijskih

programov

Sodelovanje
med

univerzami
in podjetji

Posodobitve
visokega
šolstva

Virtualni
kampusi

Trajanje
aktivnosti

posameznika

3–12
mesecev

3–12
mesecev

(izjemoma
manj)

1–6 tednov 1–6 tednov

Sofinanciranje Mesečna štipendija,
višina se določi letno

Sofinanciranje potnih in
dnevnih stroškov

Do 150.000 € letno oz. do 75-odstotno sofinanciranje, v
primeru projektov posodobitve visokošolskih institucij do
največ 300.000 € letno oz. do 75-odstotno sofinanciranje

Trajanje
projekta 1 leto 2 do 3 leta

Min. št.
partnerjev / 3 (vsaj 2 tuja) 3 (vsaj 2 tuja)

Kdo?

/ /

1
  V nadaljevanju se za upravičene institucije uporablja skupen
izraz univerza. Kljub uporabi specifičnega naziva določenih 
institucij so tu v ta pojem zajete vse navedene upravičene 
institucije.




