
 

                                                                                           

ERASMUS  
 

V okviru programa Erasmus ta razpis zadeva sledeče aktivnosti: 
A) Erasmus mobilnost 
B) Erasmus intenzivne programe 

 
A) Erasmus - Mobilnost 

 
Namen akcije 
 
Namen akcije Erasmus mobilnost je izboljšanje kakovosti in povečanje obsega 
mobilnosti študentov in učiteljskega osebja po Evropi, tako da bi do leta 2012 v sklopu 
programa Erasmus in njegovih predhodnikov v študentsko mobilnost bilo vključeno 
najmanj 3 milijone posameznikov. 
 
Upravičene institucije 
 
Prijavo v okviru te akcije lahko pošljejo: 

1. institucije, nosilke Erasmus univerzitetne listine1 (za vse tipe mobilnosti) 
2. institucije posrednice, ki bodo za nosilke razširjenih Erasmus univerzitetnih listin 

izvajale Erasmus mobilnost študentov za namen praktičnega usposabljanja 
 

Rok 
 
Rok prijave je za vse tipe prijaviteljev isti, in sicer 30. marec 2007. 
 
Prijavnica in dodatne zahteve 
 
Prijavnica Erasmus Mobilnost 2007 (bo dosegljiva v februarju 2007) 
 
Postopek oddaje prijav je opisan v splošnem delu razpisa. Dodatno mora vsako prijavnico za 
Erasmus mobilnost, izpolnjeno identično kakor tiskani original, prijavitelj do roka poslati tudi 
v elektronski verziji na elektronski naslov: neza.pajnic@cmepius.si.  
 
Seminar za potencialne prijavitelje bo 5. marca 2007 na Centru RS za mobilnost in evropske 
programe izobraževanja in usposabljanja, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana. Seminar se bo 
pričel ob 10. uri v veliki sejni sobi v pritličju. Podroben opis 'Kje nas najdete?' boste našli na 
naših spletnih straneh! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
1 Če institucija želi izvajati Erasmus mobilnost študentov za namen praktičnega usposabljanja, mora biti 
nosilka razširjene Erasmus univerzitetne listine ne glede na dejstvo, ali bo to izvajala sama ali preko 
institucije posrednice! 



B) Erasmus - Intenzivni programi (Erasmus IP) 
 
Akcija Erasmus intenzivni programi vključuje projekte t.i. poletnih/zimskih šol. Gre za  
intenzivne študijske programe v trajanju od 2 do največ 6 tednov v katerih sodelujejo 
študenti in profesorji upravičenih institucij, nosilk Erasmus univerzitetnih listin, iz najmanj 3 
različnih sodelujočih držav 
 
Upravičene institucije 
 
Prijavo v okviru te akcije lahko pošljejo institucije, nosilke Erasmus univerzitetne listine.  
 
Prioritete 
 
Prioritete v letu 2007 so projekti intenzivnih programov, 

 ki se odzivajo novim potrebam in izzivom na evropskem nivoju, 
 ki predstavljajo močan interdisciplinarni pristop ali 
 so sestavni del integriranega študijskega programa, ki vodi do dvojne/skupne diplome. 

 
Rok 
 
Rok prijave je 30. marec 2007. 
 
Prijavnica in dodatne zahteve 
 
Prijavnica Erasmus IP 2007 (bo dosegljiva v februarju 2007) 
 
Postopek oddaje prijav je opisan v splošnem delu razpisa. Prijavo odda institucija 
koordinatorica nacionalni agenciji v svoji državi. 
Dodatno mora prijavitelj 

• vsako prijavnico za Erasmus IP, izpolnjeno identično kakor tiskani original, do roka 
poslati v elektronski verziji na elektronski naslov: neza.pajnic@cmepius.si . 

 
Seminar za potencialne prijavitelje bo 7. marca 2007 v Centru Evropa, Dalmatinova 4, 1000 
Ljubljana. Seminar se bo pričel ob 15. uri v avditoriju Centra Evropa. 


