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Center za mobilnost in
evropske programe izobraæevanja in

usposabljanja koordinira veË aktivnosti, v okviru
katerih lahko sodelujejo πtudenti in del rednih πtudijskih

obveznosti ali praktiËno usposabljanje opravijo v tujini (za
sofinanciranje rednega πtudija Slovencev v tujini pa se morate πtudenti

obrniti na naslove http://www.ljudmila.org/srce/ in www.ad-futura.si).
Razlikovati je potrebno programe, kjer sodelujejo visokoπolske institucije

oz. pravne osebe in lahko posameznik sodeluje posredno, in aktivnosti,
kjer se posameznik neposredno prijavi na mobilnost oz. izmenjavo.

V nadaljevanju boste naπli kratke opise aktivnosti, ki jih koordinira naπ center, internetne naslove
z nadaljnjimi informacijami in el.naslove kontaktnih oseb.

©tudent
na

rajæo gre

Erasmus
Akcija Evropske skupnosti, ki podpira evropsko sodelovanje na
podroËju visokoπolskega izobraæevanja. ©tudentom ponuja moænost
opraviti del rednih πtudijskih obveznosti namesto v Sloveniji v eni
od sodelujoËih dræav. Visokoπolske institucije, ki sodelujejo v Erasmus
programu, se med seboj dogovorijo za πtevilo in dolæino izmenjav
πtudentov. Institucije navadno v spomladanskem Ëasu izvedejo razpis
za naslednje akademsko leto. Osnovni pogoji za sodelovanje so
zakljuËen prvi letnik dodiplomskega πtudija in status na matiËni
instituciji (kakrπen koli), lahko pa institucija sama doloËi πe dodatne
pogoje (motiviranost πtudentov, znanje tujega jezika, akademski
uspeh). Veliko je odvisno tudi od dogovora med institucijami (za
kateri nivo πtudija so izmenjave dogovorjene, za kateri letnik,
podroËje).
Izbrani Erasmus πtudenti lahko pridobijo finanËno podporo iz Erasmus
sklada. Le ta jim pomaga kriti del stroπkov, ki nastanejo z odhodom
na πtudij v tujini, nikakor pa ne krije vseh stroπkov.
Vsa organizacija izmenjav (stiki med visokoπolskimi institucijami,
obseg dogovorjenih izmenjav, izbor in priprava πtudentov) je v
domeni samih visokoπolskih institucij. Na vsaki fakulteti je imenovan
Erasmus koordinator, ki ima toËne informacije za posamezno fakulteto
o Erasmus moænostih. Seznam najdete πtudenti na straneh matiËne
univerze oz. institucije.
Sploπen opis programa je dosegljiv na straneh
http://www.europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/
erasmus/erasmus_en.html, informacije specifiËne za Slovenijo so
dosegljive na straneh naπega Centra www.cmepius.si, za posamezno
visokoπolsko institucijo pa na njihovih internet straneh.
Kontaktna oseba: Neæa PajniË, neza.pajnic@cmepius.si
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LEONARDO DA VINCI /
mobilnost
Program Leonardo da Vinci je program poklicnega
izobraæevanja in usposabljanja. V okviru projektov mobilnosti
spodbuja mlade, da del svojega poklicnega usposabljanja
opravijo v eni izmed evropskih dræav, ki sodelujejo v programu1.
 Namen projektov mobilnosti je, da πtudenti obogatijo svoja
teoretiËna znanja s praktiËnimi, spoznajo novo deæelo, kulturo,
obiËaje, izboljπajo znanje tujega jezika, postanejo bolj
samostojni, samozavestni...
PodroËja dela so razliËna; v projektih mobilnosti lahko
sodelujejo vsi, ki se æelijo usposabljati za svoj poklic. Tako
so se πtudenti turizma usposabljali v πpanskih hotelih, πtudenti
medicine so obvezno prakso opravili v avstrijski ali portugalski
kliniki...
Projekt za πtudente lahko prijavi vsaka pravna oseba; to je
lahko univerza, fakulteta, druπtvo... Koordinator na instituciji,
ki udeleæence poπilja skupaj z mentorjem v tujini in πtudentom
pripravi program dela.
Minimalno trajanje praktiËnega usposabljanja za πtudente
je 3 mesece, maksimalno pa 12 mesecev.
Program Leonardo da Vinci πtudentom sofinancira pot, bivanje
in zavarovanje. Oseba, ki koordinira projekt dobi sredstva za
vodenje in spremljanje projekta.
Vsako leto je vsaj en rok za oddajo projekta. Prijavnico se
odda Centru za mobilnost in evropske programe izobraæevanja
in usposabljanja (CMEPIUS), Ob æeleznici 16, 1000 Ljubljana.
Naslednji rok za oddajo prijavnice je 11. februar 2005, leta
2006 pa je rok 10. februar. Moæni so tudi dodatni nacionalni
roki, doloËeni naknadno, objavljeni na spletnih straneh Centra.
Informacije o programu in projektih mobilnosti najdete na
spletnih straneh www.cmepius.si in evropski spletni strani
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonard
o/new/leonardo2_en.html
Prijavnica, razpis in vsi priroËniki so na spletni strain:
www.cmepius.si (knjiænica). Kontaktka oseba: Marja Medved,
marja.medved@cmepius.si .

ZA TUJE ©TUDENTE
Ministrstvo Republike Slovenije za πolstvo, znanost in πport vsako
leto razpiπe tudi doloËeno πtevilo πtipendij za tuje πtudente. Obseg
πtipendij je v veliki veËini dogovorjen na bilateralni ravni med
Slovenijo in drugo dræavo, nekaj mest pa je odprtih vsem tujim
πtudentom. Razpis izda Ministrstvo v zaËetku koledarskega leta
in ga posreduje vsem tujim veleposlaniπtvom. Razpis in prijavni
obrazec sta na razpolago tudi na internet straneh Ministrstva ter
CMEPIUSa. Rok je navadno konec aprila za naslednje akademsko
leto in je doloËen v razpisu.
V razpisu gre za πtipendije za tuje πtudente, ki bi v Sloveniji opravili
del πtudijskih obveznosti in ne omogoËa πtipendiranja rednega
πtudija tujcev v Sloveniji. Vse informacije tuji πtudenti dobijo na
veleposlaniπtvih tujih dræav v Sloveniji.
Kontaktna oseba: Neæa PajniË, neza.pajnic@cmepius.si

Za vse zamejske Slovence in potomce Slovencev po svetu, ki so
brez slovenskega dræavljanstva, M©Z© od 1976 ponuja moænost
pridobitve πtipendije za krajπa izpopolnjevanja (3-12 mesecev), za
celoletno πolo slovenskega jezika na Filozofski fakulteti v Ljubljani,
enosemestrski ali enoletni πtudij za t.i. gostujoËe πtudente, predvsem
pa za redni dodiplomski πtudij na akademijah, fakultetah in visokih
ter viπjih strokovniih πolah v Republiki Sloveniji. OmogoËa pa se
tudi πtipendiranje na nivoju srednjih πol ter izjemoma na podroËju
podiplomskega spopolnjevanja.
Kandidatom iz zamejstva se πtipendije podeljuje predvsem za redni
πtudij, potomcem Slovencev po svetu pa predvsem za Celoletno
πolo slovenskega jezika na Filozofski fakulteti v Ljubljani in za
krajπa izpopolnjevanja.
Kandidati morajo biti slovenskega rodu, ne smejo imeti slovenskega
dræavljanstva, ne smejo imeti veË kot 25 let ter ne smejo biti v
delovnem razmerju (izjema so le πtipendisti po Osimu - bilateralno
urejeno z Republiko Italijo).
Pri izboru kandidatov se upoπteva tudi aktivno delovanje v
slovenskem druπtvu ali organizaciji, uËni oziroma πtudijski uspeh
ter finanËni in socialni status kandidata. Prednost imajo kandidati
iz Porabja, iz prekoceanskih deæel in s podroËja jugovzhodne
Evrope.
Kandidati, ki æelijo pridobiti πtipendijo Ministrstva, morajo svoje
vloge z dokazili poslati na CMEPIUS do konca maja.
Kontaktna oseba: Urπula Bajæelj, ursa.bajzelj@cmepius.si

Ob železnici 16, 1000 Ljubljana, Slovenija,
Tel.: (01) 586 42 51, Fax: (01) 586 42 31,

E-pošta: info@cmepius.si
leonardo@cmepius.si
socrates@cmepius.si

www.cmepius.si

1  V programu sodelujejo naslednje dræave: Avstrija,
Belgija, Ciper, »eπka, Danska, Estonija, Finska,
Francija, GrËija, Irska, Italija, Latvija, Litva,
Luksemburg, Madæarska, Malta, NemËija,
Nizozemska, Poljska, Portugalska, Slovaπka,
Slovenija, ©panija, ©vedska, Velika Britanija, Islandija,
Lichtenstein, Norveπka, Bolgarija, Romunija in
TurËija.


