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Kaj je NAMEN študijskih obiskov?

Udeleženci študijskih obiskov spoznavajo nove 

in drugačne pristope v izobraževanju v drugih 

državah. 

Študijski obiski tako:

•  spodbujajo evropsko sodelovanje na področjih,  

 ki pokrivajo dva ali več področnih  

 podprogramov;

•  pospešujejo kakovost in preglednost sistemov  

 izobraževanja in usposabljanja držav članic

KAJ so študijski obiski?

 

Študijski obiski trajajo 3 do 5 dni in se odvijajo 

v majhnih skupinah, kar omogoča lažjo 

izmenjavo informacij in izkušenj med samimi 

udeleženci kot tudi med udeleženci in 

gostitelji v državi, kjer poteka obisk. Za vse, ki 

sprejemajo odločitve, predstavljajo študijski 

obiski priložnost za informacije in diskusije, prav 

tako so obiski zelo koristni za izmenjavo izkušenj 

in promocijo znanja o ekonomsko-socialnem 

in političnem kontekstu, v katerem se odvijajo.

Komisija zagotavlja finančno pomoč izbranim 

kandidatom za udeležbo na organiziranih 

študijskih obiskih. Le-ti potekajo v eni od držav, 

ki sodeluje v programu Vseživljenjsko učenje. 

Organizirajo jih posamezne lokalne izobraževalne 

organizacije v posamezni državi. Na nivoju 

države koordinirajo organizacijo študijskih 

obiskov Nacionalne agencije, na nivoju Evropske 

komisije pa CEDEFOP. Vsi študijski obiski so 

objavljeni v katalogu.1

1 http://www.studyvisits.cedefop.europa.eu/
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Študijski obiski za strokovnjake na področju 

izobraževanja in poklicnega usposabljanja so 

ena ključnih aktivnosti prečnega programa, 

katerega cilj je podpirati razvoj politik in 

sodelovanje na evropski ravni na področju 

KDO lahko sodeluje?

Na študijskih obiskih lahko sodelujejo: 

• predstavniki lokalnih, regionalnih in  

 nacionalnih organov; 

• vodje ustanov za izobraževanje in poklicno  

 usposabljanje, svetovalnih središč ali 

 središč za validiranje ali akreditiranje; 

• vodje oddelkov; 

• ravnatelji in nosilci usposabljanja učiteljev; 

• inšpektorji za področje izobraževanja in  

 poklicnega usposabljanja; 

• predstavniki mrež in združenj na področju  

 izobraževanja in usposabljanja; 

• pedagoški ali poklicni svetovalci; 

• predstavniki organizacij na področju  

 izobraževalnih storitev, uradov za delo ali  

 svetovalnih središč; 

• upravitelji (vodje) človeških virov;

Kolikšna je VIŠINA FINANČNE PODPORE?

Prejeta dotacija se izračuna na podlagi  

delnega kritja:

•  potnih stroškov v državo, kjer poteka  

 študijski obisk, in nazaj;

•  stroškov bivanja.

• vodje usposabljanja v podjetjih; 

• predstavniki gospodarskih/panožnih/  

 obrtnih zbornic; 

• predstavniki organizacij delodajalcev in  

 predstavniki sindikatov; 

• lastniki ali upravljalci malih in srednje  

 velikih podjetij; 

• raziskovalci.

 

Udeleženci morajo zastopati vsa področja 

sistema izobraževanja in usposabljanja (splošno, 

poklicno in tehnično izobraževanje ter 

usposabljanje) ter morajo biti sposobni delovati 

kot „multiplikatorji“ pridobljenega znanja. 

Udeleženci morajo biti nosilci odgovornosti na 

lokalni, regionalni ali nacionalni ravni, katerih 

strokovno znanje lahko prispeva k večanju 

ozaveščenosti drugih o politiki in praksah v 

drugih državah udeleženkah ter k inovacijam v 

okviru politike in izmenjavi.

vseživljenjskega učenja (Program Vseživljenjsko 

učenje – VŽU). Namenjen je osebam, ki so 

odgovorne za razvoj politik izobraževanja in 

poklicnega usposabljanja na lokalni, regionalni 

ali nacionalni ravni ter ostalim strokovnjakom  

na področju izobraževanja.

V prejšnji generaciji evropskih programov 

izobraževanja in usposabljanja, ki se je končala 

z letom 2006, smo ločili dve vrsti študijskih 

obiskov: študijske obiske na področju splošnega 

izobraževanja, bolj znane pod imenom študijski 

obiski ARION, in študijske obiske na področju 

poklicnega izobraževanja in usposabljanja, 

imenovane CEDEFOP študijske obiske. Od leta 

2007 pa sta v programu Vseživljenjsko učenje 

omenjeni vrsti študijskih obiskov združeni pod 

skupnim imenom ŠTUDIJSKI OBISKI.

MOŽNOSTI v okviru študijskih obiskov

V okviru študijskih obiskov lahko sodelujete kot 

udeleženec na študijskem obisku. Druga 

možnost pa je, da kot organizacija organizirate 

študijski obisk.

Program Vseživljenjsko učenje – prečni program 

ŠTUDIJSKI OBISKI

1 3 4 Kaj je REZULTAT študijskega obiska?

Skupino študijskega obiska sestavlja od 10 do 

15 predstavnikov iz držav EU, držav kandidatk 

ali pridruženih držav, ki so na različne načine 

aktivni v izobraževanju in usposabljanju.

Vsak študijski obisk ocenijo tudi udeleženci. Že 

med samim obiskom zbirajo mnenja in 

komentarje, na koncu obiska pa skupina napiše 

skupno poročilo. Poročila s študijskih obiskov 

imajo poseben pomen. Pišejo jih udeleženci 

obiskov in so izredno kakovostna, v njih najdemo 

izkušnje in najnovejša dognanja, ki predstavljajo 

koristne in izčrpne informacije tistim, ki odločajo 

o izobraževanju.

V teh poročilih so zajeta mnenja vsakega 

udeleženca. Skupna poročila se uporablja tudi 

pri pripravi drugih študijskih obiskov na podobne 

teme, saj omogočajo izmenjavo več informacij 

in so podlaga za pripravo boljših analiz. Poročila 

se predstavi vsem osebam, ki so povezane z 

določeno temo.  Poročila s preteklih študijskih 

obiskov si je možno ogledati na spletni strani 

Tehnične pisarne Evropske komisije

(www.studyvisits.net).

Finančna sredstva, namenjena za to akcijo, naj 

bi se, kolikor je le mogoče, dodeljevala čim več 

posameznikom. To je tudi razlog, da imajo pri 

izboru prednost prijavitelji, ki v akciji še niso 

sodelovali.

V primeru organizacije študijskega obiska vam 

Nacionalna agencija sofinancira stroške, ki 

nastanejo pri organizaciji študijskega obiska. 

Postopek prijave je določen z vsakoletnim 

razpisom za prijavo udeležbe na študijski obisk 

oz. organizacijo študijskega obiska. 
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državah. 

Študijski obiski tako:

•  spodbujajo evropsko sodelovanje na področjih,  

 ki pokrivajo dva ali več področnih  

 podprogramov;

•  pospešujejo kakovost in preglednost sistemov  

 izobraževanja in usposabljanja držav članic

KAJ so študijski obiski?

 

Študijski obiski trajajo 3 do 5 dni in se odvijajo 

v majhnih skupinah, kar omogoča lažjo 

izmenjavo informacij in izkušenj med samimi 

udeleženci kot tudi med udeleženci in 

gostitelji v državi, kjer poteka obisk. Za vse, ki 

sprejemajo odločitve, predstavljajo študijski 

obiski priložnost za informacije in diskusije, prav 

tako so obiski zelo koristni za izmenjavo izkušenj 

in promocijo znanja o ekonomsko-socialnem 

in političnem kontekstu, v katerem se odvijajo.

Komisija zagotavlja finančno pomoč izbranim 

kandidatom za udeležbo na organiziranih 

študijskih obiskih. Le-ti potekajo v eni od držav, 

ki sodeluje v programu Vseživljenjsko učenje. 

Organizirajo jih posamezne lokalne izobraževalne 

organizacije v posamezni državi. Na nivoju 

države koordinirajo organizacijo študijskih 

obiskov Nacionalne agencije, na nivoju Evropske 

komisije pa CEDEFOP. Vsi študijski obiski so 

objavljeni v katalogu.1

1 http://www.studyvisits.cedefop.europa.eu/
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