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Za podjetja, ki vidijo 
poslovno priložnost 
v sodelovanju 
s tujimi študenti!



Erasmus je sektorski program v okviru 
programa Evropskih skupnosti 
Vseživljenjsko učenje, ki pokriva potrebe 
po poučevanju in učenju vseh 
udeležencev formalnega visokošolskega 
izobraževanja ter poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja na 
terciarni ravni.

ERASMUS?KAJ  JE



V sektorskem programu Erasmus 

lahko sodelujejo študenti in 

podjetja iz držav članic EU, držav 

skupnosti EFTA (Norveška, 

Islandija in Liechtenstein) ter 

Turčije.

Program Erasmus omogoča mobilnost študentov 

za praktično usposabljanje, kar pomeni, da lahko 

slovenska podjetja sprejemajo na prakso tuje 

študente. 

     Cilj mobilnosti študentov je, da že v času študija 

opravljajo prakso v tujini. Namen prakse je 

predvsem prilagoditev posameznika potrebam 

novega evropskega trga dela, pridobitev 

specifičnih spretnosti in poglobitev razumevanja 

ekonomskih in socialno-kulturnih posebnosti 

države gostiteljice.
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Študenti izrazijo interes za prakso tako, da se obrnejo 

neposredno na podjetja (prek telefona, faksa ali 

elektronske pošte). 

Podjetje željo po sodelovanju s tujimi Erasmus študenti 

sporoči institucionalnim Erasmus koordinatorjem 

(seznam najdete na spletni strani 

http://www.cmepius.si).  

Po izboru kandidata se s študentom sklene Dogovor 

o usposabljanju (Training Agreement). To je dokument, 

ki je pripravljen za posameznega študenta in vsebuje 

seznam delovnih nalog, učni načrt in način spremljanja 

študenta, skladnost programa s  študijsko potjo študenta, 

proces priznavanja in drugo. Dogovor o usposabljanju 

podpišejo študent, njegova matična institucija in 

podjetje. Sestavni del je tudi Zaveza kakovosti (Quality 

Commitment) – listina, kjer so navedene obveznosti 

vseh sodelujočih.

KAKOPOTEKA
SODELOVANJE? 

ČA
SA
?

Erasmus praksa traja minimalno tri mesece in 

največ eno leto. Izjema so študenti kratkih 

študijskih programov (pri nas so to študenti višjih 

strokovnih šol), kjer je minimalno trajanje prakse 

dva tedna. 

Vsak študent je glede na nacionalna pravila države, 

kjer študira, upravičen do pridobitve finančne 

podpore iz programa Erasmus, do t. i. »Erasmus 

štipendije«. Erasmus štipendija pomaga kriti 

dodatne stroške, ki nastanejo zaradi same 

mobilnosti. Zneski in kriteriji dodelitve sredstev se 

med državami in akademskimi obdobji spreminjajo. 

Študent se mora o tem pozanimati na instituciji, kjer 

študira. 

   Poleg tega ima Eramsus študent na praksi enak 

status kot slovenski študent in lahko prejema plačilo 

za opravljeno delo prek študentskih napotnic.

PLAČILO
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INFORMACIJE
Več informacij najdete na spletni strani CMEPIUS-a  

http://www.cmepius.si/vzu/erasmus/mobilnost_stude

ntov.aspx. Vprašanja nam lahko posredujete tudi 

po elektronski pošti erasmus@cmepius.si ali na 

telefonsko številko 01/586 42 59.

OMEJITVE
Prakse ni mogoče izvajati v institucijah EU, organizacijah, 

ki vodijo projekte EU in na veleposlaništvih matičnih 

držav. 


