
                                                                                                                                                           

                                                                                                                     

SPECIFIČNE ZAHTEVE ZA ŠTUDIJSKE OBISKE (ARION): 
 
Razpis za prijavo na študijske obiske 
 
Vsi, ki se želijo prijaviti na študijske obiske v okviru programa Vseživljensko učenje, 
morajo prebrati »Študijski obiski za strokovnjake za izobraževanje in nosilce odločanja; 
objava sheme za leto 2007-2008«, ki je bil objavljen v Uradnem listu Evropske skupnosti 
januarja 2007, št. EAC/010/2007-sl, in je na voljo tudi na spletnih straneh 
http://www.cmepius.si/AKTUALNO/Razpisi/llp_so_07. Le ta določa teme študijskih obiskov za obdobje 2007-2008 ter 
določila, ki jih morajo upoštevati prijavitelji. 
 
V okviru študijskih obiskov je za slovenske kandidate letos predvidenih minimalno 27 dotacij.  
 
Vsi, ki se želijo prijaviti na študijske obiske, morajo izpolnjeno prijavnico in priloženo izjavo o sofinanciranju 
stroškov poslati do 30.04.2007.  
 
Prijavnico je potrebno izpolniti v skladu s pravili, ki so razložena zgoraj in na podlagi kataloga študijskih 
obiskov za obdobje 2007-2008. Katalog je objavljen na naši spletni strani (www.cmepius.si) in na spletni strani 
Tehnične pisarne (http://www.studyvisits.net/).  
 
Zainteresirani lahko tiskano verzijo kataloga brezplačno naročijo pri nacionalnemu koordinatorju na 
elektronski naslov: borut.korada@cmepius.si. Zaloga tiskanih katalogov bo omejena.  
 
Pri izpolnjevanju prijav bodite pozorni predvsem na: 

• Področje, na katerem kandidat deluje, se mora pokrivati s tistim, na katerega se 
prijavlja. 

• Priporočljivo je, da je prijavnica izpolnjena v delovnem jeziku študijskega 
obiska, ki je v katalogu označen na drugem mestu. V kolikor boste poslali 
prijavnico  v slovenskem jeziku, vas bomo pozvali, da jo izpolnite tudi v 
delovnem jeziku študijskega obiska. 

• Prednost bodo imeli kandidati, ki: 
se še niso udeležili študijskih obiskov; 
imajo zagotovljeno sofinanciranje stroškov za udeležbo na študijskem 

obisku s strani delodajalca. 
• Prednost bodo imeli tudi kandidati, katerih organizacije so v naslednjih letih 

pripravljene organizirati študijski obisk Arion v Sloveniji. 
 
Informativnih sestankov posebej za študijske obiske ne bo organiziranih. Informacije o študijskih obiskih bodo 
posredovane na informativnih sestankih pri programu Comenius in Grundtvig. Bolj konkretne informacije pa 
dobite pri koordinatorju (borut.korada@cmepius.si). 


