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Nova Gorica, 30. 12. 2021 

 

V skladu s 66. členom Statuta Nove univerze ter 7. členom Pravilnika pravilnik Nove univerze in njenih članic o 

mobilnosti Erasmus+ ter na podlagi Sporazuma o nepovratnih sredstvih iz programa Erasmus+ št. 2021-1-SI01-

KA131.HED-00001126, sklenjenim med Novo univerzo in Nacionalno agencijo CMEPIUS, z dne 18.10.2021, 

objavlja Center karierni razvoj in mednarodno mobilnost Nove univerze naslednji  

 

RAZPIS ZA MOBILNOSTI ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ 

ZA ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022 IN 2022/2023 AKCIJA KA131-HED 

 

1. NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA 

Izvajalec javnega razpisa je Nova univerza, Delpinova ulica 18/b, 5000 Nova Gorica.  

2. NAMEN IN CILJ JAVNEGA RAZPISA 

Program Erasmus+ je nov, razširjen program evropskih študijskih izmenjav za obdobje 2021-2027. S 

podpiranjem sodelovanja na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa je namenjen izboljšanju 

spretnosti in zaposljivosti mladih ter moderniziranju izobraževanja, usposabljanja in mladinskega dela. 

Program za obdobje 2021-2027 namenja velik poudarek socialnemu vključevanju, zelenemu in digitalnemu 

prehodu ter spodbujanju aktivnega državljanstva za udeležbo mladih v demokratičnem življenju. Podpira 

prednostne naloge in aktivnosti, določene v okviru evropskega izobraževalnega prostora, akcijskega načrta za 

digitalno izobraževanje in evropskega programa znanj in spretnosti. Poleg tega program pomaga pri 

uresničevanju evropskega stebra socialnih pravic, izvajanju strategije EU za mlade za obdobje 2019–2027 ter 

razvoju evropske razsežnosti v športu.  

Predmet razpisa: Predmet razpisa je financiranje mobilnosti študentov, vpisanih na kateri koli študijski 

program ali stopnjo študija na članicah Nove univerze, v okviru programa Erasmus+, Ključni ukrep 1: učna 

mobilnost posameznikov, Mobilnost v terciarnem sektorju, Projekt mobilnosti za študente (v nadaljnjem 

besedilu: program Erasmus+). Aktualni razpis temelji na ključnem ukrepu KA131 – HED ter se nanaša na 

mobilnosti študentov za študij v okviru program Erasmus+.  

Namen javnega razpisa: Namen javnega razpisa je omogočiti financirano obdobje izobraževanja na 

partnerskih institucijah v tujini čim širšemu krogu študentov z namenom, da tam opravljajo del rednih 

študijskih obveznosti (na kateri koli stopnji študija). To vključuje tudi pripravo zaključnih del ali opravljanje 

raziskovalnega dela, ki ni neposredna študijska obveznost.  

Cilj javnega razpisa:  

Cilji javnega razpisa za mobilnosti študentov za študij v okviru programa Erasmus+ na Novi univerzi so:  

- izboljšati vidik internacionalizacije študija na Novi univerzi, ki se med drugim kaže tudi v stopnji mobilnih 

študentov na posameznih stopnjah in smereh študija; 
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- izboljšati zaposljivost študentov in diplomantov Nove univerze ter njihove poklicne priložnosti, izboljšati 

njihovo socialno vključevanje, spodbijati njihovo državljansko angažiranost in čut za inovacije, 

podjetništvo ter izboljšati njihovo okolijsko in trajnostno naravnanost trajnost; 

- omogočiti študentom in diplomantom razvijanje prečnih spretnosti/kompetenc, kot so npr. komunikacija, 

jezik, reševanje problemov, medkulturne spretnosti, aktivno državljanstvo, osveščenost o evropskem 

projektu in vrednotah EU, raziskovalne spretnosti ter drugih spretnosti usmerjenih v prihodnost (kot so 

npr. digitalne spretnosti, okoljska naravnanost), ki jim bodo omogočile reševanje sedanjih in prihodnjih 

izzivov Evropskega in globalnega trga dela;  

- izboljšati osebni razvoj posameznikov (sposobnost prilagajanja novim situacijam , višja samozavest)ob 

pomoči mednarodnih mobilnosti ter povečati njihovo motivacijo za sodelovanje pri nadaljnjem 

vseživljenjskem izobraževanju (formalnem in neformalnem).  

3. UPRAVIČENI PRIJAVITELJI 

Na Razpis za mobilnosti študentov za študij v okviru programa Erasmus+ se lahko prijavijo kandidati, ki 

izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:  

- imajo državljanstvo Republike Slovenije ali ene od držav članic EU oz. imeti status begunca ali 

stalno bivališče v RS ali eni od držav članic EU, 

- v času prijave imajo veljaven status študenta Nove univerze (torej biti vpisan kot redni ali izredni 

študent katerekoli stopnje ali smeri visokošolskega študija na članicah Nove univerze); 

- pred odhodom na izmenjavo morajo biti vpisani najmanj v prvi letnik študija na 1. stopnji katere 

koli smeri visokošolskega študija na članicah Nove univerze.  

- kandidat ima poravnane vse finančne obveznosti iz naslova programa Erasmus+ ali druge finančne 

obveznosti do matične institucije 

- za isto vrsto mobilnosti še ni prejel sredstev na matični ali drugi visokošolski instituciji. 

 

Za kandidata, ki se prijavlja na razpis se šteje, da se strinja z vsemi zapisanimi pravili postopka in izbire. 

 

4. ROK IN POSTOPEK PRIJAVE 

Rok za prijavo na razpis je do vključno 14.1.2022 oziroma do porabe razpisnih sredstev. Na razpis 

je možno prijaviti mobilnosti v tujini, ki bodo izvedene od 1.9.2021 do 31.10.2023.  

 

Prijavo oddate v fizični in elektronski obliki. Obrazec »Prijava na razpis za mobilnosti študentov za študij v 

okviru programa Erasmus+« (Priloga 2) natančno izpolnite in podpišete ter ga skupaj z obveznimi prilogami do 

izteka roka pošljite po pošti na naslov:  

Nova univerza, Center za karierni razvoj in mednarodno mobilnost Nove univerze, 

Delpinova ulica 18/b, 

5000 Nova Gorica, 

SI-Slovenija 

 

Skenirano verzijo prijave skupaj s pripadajočimi prilogami posredujete tudi na international@nova-uni.si z 

ustrezno navedbo zadeve (Prijava na Erasmus+ razpis za študij 2021/2022). 

mailto:international@nova-uni.si
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Obvezne priloge k prijavi:  

- kopija osebnega dokumenta , 

- potrdilo o statusu študenta v študijskem letu 2021/2022,  

- dokazilo o znanju tujih jezikov1; 

- motivacijsko pismo2; 

- življenjepis (priporoča se Europass življenjepis na povezavi: https://www.europass.si/kaj-je-

europass/zivljenjepis/; v življenjepisu naj študent obvezno opiše področje ob študijskih dejavnosti).  

- potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna povprečna ocena študija oz. doseženo število KT; 

- opcijsko ( samo za primer izmenjave z namenom priprave zaključne naloge): izjavo mentorja o 

strinjanju z Erasmus+ izmenjavo, 

- opcijsko (samo za primer izmenjave v partnerske države): utemeljeno prošnjo za izmenjavo v 

partnerski državi z opisom doprinosa tovrstne mobilnosti k študijskemu, raziskovalnemu ali 

kariernemu področju študenta, kakor tudi doprinos instituciji. 

 

5. IZBOR KANDIDATOV IN OBVEŠČANJE PRIJAVLJENIH 

 

Nova univerza bo za namene izbirnega postopka zagotovila ustrezno sestavo izbirne komisije. O upravičenosti 

študentov do mobilnosti bo odločala izborna komisija na podlagi kriterijev izbora. Težo posameznega kriterija 

določi izbirna komisija po predhodnem posvetu z institucionalnim koordinatorjem NU. Opis kriterijev izbora in 

točkovalni sistem so sestavni del tega razpisa (Priloga: 1). 

 

Kriteriji za izbor kandidatov na razpisu so:  

- poznavanje jezika države, za katero se kandidat prijavlja, 

- povprečna ocena (za prvo in drugo stopnjo), število doseženih KT (za tretjo stopnjo), 

- letnik študija,  

- znanje več tujih jezikov, 

- pobuda za sklenitev dvostranske pogodbe (Bilateralni sporazum) s tujim visokošolskim zavodom ter 

osebna motiviranost, ki jo kandidat dokazuje z motivacijskim pismom. 

 

Kriterij osebna motiviranost kandidata se preverja po sledečih pod-kriterijih:  

- doprinos mobilnosti k študiju ali karierni poti; 

- predznanje jezika države gostiteljice;  

- neuspešno kandidiranje za izmenjavo v preteklosti (ne izbor na razpisu);  

- pretekla udeležba na izmenjavi (prednost pri izboru imajo študenti, ki se mobilnosti še niso udeležili);  

- status študenta (npr. odločba o posebnem študentskem statusu,  status študenta z manj priložnostmi, 

idr.).  

 

 
1 Za države, kjer izvajajo predmete v angleškem jeziku, zadostuje dobro znanje angleščine. Za kandidate, ki se bodo prijavili za izmenjavo v Franciji, 
Italiji, Nemčiji, Švici, na Portugalskem, v Španiji in na nekatere univerze v Belgiji (npr. Liege in Bruselj), se priporoča dobro znanje jezika države 
gostiteljice. Potrdilo o srednješolskih ocenah oz. oceni na maturitetnem izpitu zadošča. Znanje dodatnih (več) jezikov je lahko prednost. Prednost je 
tudi ustrezni certifikat o znanju jezika (npr. TOEFL). Kopij potrdil o znanju jezikov ni potrebno uradno overjati. 
2 Npr. opis motivacije za udeležbo v Erasmus+, vaša pričakovanja mobilnosti, karierne priložnosti, itd. Glej kriterije izbora.  

https://www.europass.si/kaj-je-europass/zivljenjepis/
https://www.europass.si/kaj-je-europass/zivljenjepis/
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O upravičenosti kandidatov do mobilnosti v partnerske države (Regije 1-14) bo odločala izborna komisija na 

podlagi utemeljene prošnje študenta, ki zajema opis doprinosa tovrstne mobilnosti k študijskemu, 

raziskovalnemu ali kariernemu področju študenta, kakor tudi doprinos instituciji.  

 

Vsi kandidati bodo o izboru/ne izboru obveščeni pisno. Končni seznam vseh izbranih študentov bo javno 

objavljen na spletnih straneh Nove univerze ter oglasnih deskah fakultet članic Nove univerze. Kandidati, ki 

izpolnjujejo pogoje, a zanje ni bilo več razpoložljivih mest ali sredstev za mobilnosti, bodo uvrščeni na rezervno 

listo udeležencev mobilnosti.  

 

Po zaključenem izbirnem postopku in prejemu obvestila o izboru, bodo izbrani kandidati povabljeni k oddaji 

Prošnja za pridobitev Erasmus+ štipendije za študij/prakso – Word skupaj s pripadajočimi prilogami.  

 

6. VRSTA IN TRAJANJE MOBILNOSTI 

Razpis podpira mobilnosti študentov za namene študija (SMS) na partnerskih institucijah v tujini. Do mobilnosti 

za študij SMS so upravičeni vsi študenti, kateregakoli študijskega programa ali smeri študija na članicah Nove 

univerze. Študenti so upravičeno do dolgoročnih fizičnih mobilnosti, kombiniranih dolgoročnih mobilnosti , 

kombiniranih kratkotrajnih mobilnosti ter fizičnih kratkotrajnih mobilnosti (samo za doktorske študente!) 

Mobilnosti študentov za študij (SMP) trajajo od 2 mesecev do 12 mesecev. To obdobje lahko vključuje dodatno 

obdobje prakse, če je to načrtovano, in je lahko glede na okoliščine različno organizirano, in sicer lahko 

aktivnosti potekata druga za drugo ali hkrati.  

Doktorski študenti (!) so poleg dolgotrajnih mobilnosti upravičeni tudi do kratkotrajnih fizičnih mobilnosti. 

Mobilnost SMS za doktorske študente tako trajajo od 5 do 30 zaporednih dni ali od 2 mesecev do 12 mesecev.  

Vsi študenti, zlasti tisti, ki se ne morejo udeležiti dolgotrajne mobilnosti SMS, lahko fizično mobilnost 

kombinirajo z virtualno komponento. V teh primerih mora fizična mobilnost trajati minimalno od 5 do 30 

zaporednih dni ter mora biti kombinirana z obvezno virtualno komponento. Skupno trajanje tovrstne 

mobilnosti je od 2 mesecev do 12 mesecev.  

Mobilnost za SMS lahko vključujejo dodatno obdobje prakse, če je to načrtovano. Za tovrstne mobilnosti 

veljajo pravila za dodelitev sredstev in minimalno trajanje kot za študijske mobilnosti. 

Skupno trajanje mobilnosti študenta zajema največ 12 mesecev na posamezen cikel (stopnjo) študija, in to 

neodvisno od števila in vrste mobilnosti:  

• med študijem prve stopnje (dodiplomski študij ali enakovredno), vključno s kratkim ciklom (ravni 5 in 

6 EOK); 

• med študijem druge stopnje (magistrski študij ali enakovredno – raven 7 EOK) in 

• med študijem tretje stopnje kot doktorand (raven 8 EOK). 

 

  

https://www.nova-uni.si/nova/wp-content/uploads/2021/08/Prosnja-za-pridobitev-dotacije-Erasmus.docx
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7. UPRAVIČENE DRŽAVE IN PARTNERSKE INSTITUCIJE 

 

V okviru mobilnosti študentov lahko študent na katerem koli študijskem področju in na kateri koli stopnji 

(kratki cikel/dodiplomski/magistrski/doktorski študij) odide iz katere koli države programa3 v katero koli drugo 

državo programa ali katero koli partnersko državo4. Nova univerza bo največ 20% celotnih razpisnih sredstev 

namenila za izhodne mobilnosti v partnerske države.  

Mobilnosti študentov za študij (SMS) se lahko izvajajo na visokošolskih zavodih, s katerimi ima NU ali članica 

NU sklenjen veljaven bilateralni sporazum (t. i. Intern institutional Agreement). Seznam partnerskih institucij 

je priloga tega razpisa (Priloga 3). Študenti ne smejo opravljati mobilnosti v državi svojega stalnega bivališča.  

Vse sodelujoče organizacije iz držav programa (pošiljateljice in gostiteljice) morajo biti visokošolske institucije, 

ki so nosilke ECHE listine (Erasmus Charter for Higher Education). Vse organizacije gostiteljice iz partnerskih 

držav morajo biti visokošolske institucije, priznane s strani pristojnih organov, in morajo pred začetkom 

izvajanja mobilnosti podpisati medinstitucionalne sporazume s partnericami iz držav programa.  

Študenti, ki načrtujejo izmenjave na institucijah v partnerskih državah, morajo o tem seznaniti Center za 

karierni razvoj in mednarodno mobilnost. Za mobilnosti na institucije v partnerske države velja pogoj, da 

mora med institucijama biti sklenjen veljavni bilateralni sporazum, ni pa pogoj, da je tuja institucija nosilka 

ECHE listine, pač pa zadostuje le zasledovanje ECHE načel pri izvajanju programa mobilnosti.  

 

8. ERASMUS+ DOTACIJA 

 

S pridobitvijo statusa Erasmus+ študenta ima študent možnost pridobiti finančno pomoč ali tako imenovano 

Erasmus+ dotacijo. Stroške mobilnosti, ki presegajo mesečno Erasmus+ dotacijo v zvezi z bivanjem v tujini v 

času izmenjave krije študent sam. Štipendija študentu ni dodeljena samoumevno, ampak mora študent za njo 

zaprositi Center za karierni razvoj in mednarodno mobilnost Nove univerze po uspešnem izboru na članici .  

Pravico do štipendije posameznik uveljavlja z obrazcem Prošnja za pridobitev Erasmus+ štipendije za 

študij/prakso – Word ter pripadajočimi prilogami.  

 

Število razpoložljivih dotacij, višina mesečne dotacije in število odobrenih mesecev dotacij po posameznem 

študentu se spreminjajo in so odvisni predvsem od višine odobrenih sredstev Nacionalne agencije (CMEPIUS).  

Skupno trajanje odobrenih Erasmus+ štipendije ne sme preseči 12 mesecev za vsako stopnjo študija.  

V kolikor sredstva ne bodo zadoščala za financiranje vseh mobilnosti, se bo trajanje posamične odobrene 

mobilnosti študenta skrajšalo na največ 3 mesece za mobilnost študentov z namenom študija ali 2 meseca za 

mobilnosti z namenom prakse. Prednost pri dodelitvi Erasmus+ dotacije bodo imeli tisti študenti, ki bodo pri 

ocenjevanju vlog dobili višje število točk in tisti kandidati, ki še niso bili na Erasmus+ izmenjavi.  

 
3 Države programa Erasmus+, ki so članice EU: Danska, Finska, Irska, Luksemburg, Švedska, Avstrija, Belgija, Ciper, Francija, 
Nemčija, Grčija, Italija, Malta, Nizozemska,, Portugalska, Španija, Bolgarija, Hrvaška, Češka, Estonija, Latvija, Litva, 
Madžarska, Poljska,, Romunija, Slovaška, Slovenija. Države programa, ki niso članice EU: republika Severna Makedonija, 
Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Turčija, Srbija.  
4 Partnerske države: Vse ostale države sveta, vključno z veliko Britanijo so razvrščene glede na finančne instrumente 
zunanjega delovanja EU in sicer v Regije od 1 do 14 (podrobnosti so opredeljene v Programskem vodniku Erasmus+ 2022).  

https://www.nova-uni.si/nova/wp-content/uploads/2021/08/Prosnja-za-pridobitev-dotacije-Erasmus.docx
https://www.nova-uni.si/nova/wp-content/uploads/2021/08/Prosnja-za-pridobitev-dotacije-Erasmus.docx
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Višina osnovne mesečne dotacije za mobilnosti študentov v razpisnem letu 2021 se giblje med 540 EUR in 700 

EUR, odvisno od izbrane države gostiteljice. Višine mesečnih dotacij glede na posamezno državo gostiteljico 

so prikazane v nadaljevanju. Poleg osnovne dotacije je študent opravičen do različnih dodatkov ( za prakse, za 

zeleno potovanje, dodatki za študente z manj priložnostmi), ki se dodelijo poleg osnovne štipendije.  

 

Stopnje financiranja v primeru dolgotrajnih mobilnosti:  

Skupine držav Opis Mesečni 

znesek   

Vrsta in višina razpoložljivih 

dodatkov 

Skupina 1: Države 

Programa z višjimi 

življenjskimi stroški 

Danska, Finska, Islandija, Irska, 

Luksemburg, Švedska, 

Lihtenštajn, Norveška 

+ Partnerske države regije 14: 

Ferski otoki, Švica, Velika 

Britanija- ODHODNE 

MOBILNOSTI(!) 

 

 

600 EUR 

 

 

 

 

 

 

Dodatek za prakso: 150 EUR 

 

Dodatek za študente z manj 

priložnostmi: 250 EUR5 

 

Enkratni znesek dodatka za 

zeleno potovanje: 50EUR + do 4 

dodatni dnevi za pot  

 

Skupina 2: Države 

Programa s srednjimi 

življenjskimi stroški 

Avstrija, Belgija, Nemčija, 

Francija, Italija, Grčija, Španija, 

Ciper, Nizozemska, Malta, 

Portugalska 

 

+ Partnerske države regije 5: 

Andora, Monako, San Marino, 

Vatikan – ODHODNE 

MOBILNOSTI (!)  

 

 

600 EUR 

Skupina 3: Države 

Programa z nižjimi 

življenjskimi stroški 

Bolgarija, Hrvaška, Češka, 

Estonija, Latvija, Litva, 

Madžarska, Poljska, Romunija, 

Slovaška, Slovenija, Severna 

Makedonija, Turčija, Srbija 

 

540 EUR 

 

Ostale partnerske 

države (razen regij 5 in 

14)  

 

ODHODNE MOBILNOSTI (!) 

 

700 EUR 

 

Dodatek za študente z manj 

priložnostmi: 250EUR 

 

Sredstva za pot(!) glede na pas 

razdalje 

 

 
5 Študentje z manj priložnostmi na praksi prejmejo oba dodatka (150 EUR+250EUR).  
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Enkratni znesek dodatka za 

zeleno potovanje: 50EUR + do 4 

dodatni dnevi za pot  

 

 

Stopnje financiranja v primeru kratkotrajnih mobilnosti :  

Trajanje mobilnosti  Dnevni znesek  Razpoložljivi dodatki  

Do vključno 14 dneva 

fizične mobilnosti 

70 Enkratni dodatek za študente z manj 

priložnostmi:100 EUR 

Od 15 do 30 dneva 

fizične mobilnosti  

50 Enkratni znesek dodatka za zeleno potovanje: 

50EUR + do 4 dodatni dnevi za pot  

 

Študenti in mladi diplomanti z manj priložnostmi prejmejo sredstva za kritje potnih stroškov na podlagi 

pasu razdalje. 

 

Stopnje financiranja sredstev za pot za ostale partnerske države (NE skupina 5 in 14) in za študente in mlade 

diplomante z manj priložnostmi na kratkotrajni mobilnosti:  

Oddaljenost6  Standardno potovanje  Zeleno potovanje + do 4 dodatni dnevi za pot  

med 10 km in 99 km 23€/udeleženca  / 

med 100 km in 499 km  180€/udeleženca 210€/udeleženca 

med 500 km in 1999 km 275€/udeleženca 320€/udeleženca 

med 2000 km in 2999 km 360€/udeleženca 410€/udeleženca 

med 3000 km in 3999 km 530€/udeleženca 610€/udeleženca 

med 4000 km in 7999 km 820€/udeleženca / 

8000 km in več 1500€/udeleženca / 

 

9. DODATEK ZA ŠTUDNETE Z MANJ PRILOŽNOSTMI  

Študenti iz okolij z manj možnostmi, ki sodijo v eno izmed 8 skupin udeležencev z manj priložnostmi, bodo 

lahko zaprosili za dodatna finančna sredstva programa Erasmus+. Dodatek za študijsko leto 2021/2022 znaša 

250 EUR/mesec. Študenti, ki so upravičeni in imajo za posamezno skupino udeležencev ustrezna dokazila, za 

dodatek zaprosijo v okviru Prošnje za Erasmus dotacijo.  

 

Skupine udeležencev z manj priložnostmi:  

 

Vrsta skupine udeležencev 

z manj priložnostmi 

Opis  

Posebne potrebe telesni, duševni, intelektualni ali senzorični primanjkljaji, npr. invalidnosti, 

slepi in slabovidni, gluhi in naglušni itn. 

 
6 Za izračun poti se upošteva razdalja med krajem sedeža organizacije pošiljateljice in krajem sedeža organizacije 
gostiteljice, uporabi se EU kalkulator razdalje.  
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Zdravstvene težave zdravstvene težave, vključno s hudimi oz. kroničnimi boleznimi ali kakršnimi 

koli drugimi telesnimi ali duševnimi stanji 

Kulturne razlike posamezniki/-ce z migrantskim ali begunskim ozadjem, novo prispeli 

migranti/ke pripadniki/ce nacionalne ali etnične manjšine, uporabniki/ce 

znakovnega jezika, posamezniki/ce s težavami pri jezikovnem prilagajanju in 

kulturni vključenosti itn. 

Ovire, povezane z 

diskriminacijo 

diskriminacija povezana s spolom (spolna identiteta, izražanje spola itn.) 

starostjo, etnično pripadnostjo, religijo, prepričanjem, spolno usmerjenostjo, 

invalidnostjo ali presečnimi dejavniki (kombinacija ene ali več omenjenih 

diskriminatornih ovir) 

Ekonomske ovire ekonomska prikrajšanost, t.j. nizek življenjski standard, nizek dohodek, in 

osebe, ki morajo ob izobraževanju delati za preživetje, so odvisne od sistema 

socialnega varstva, so dolgotrajno brezposelne, živijo v negotovih razmerah 

ali revščini, so brezdomci/ke v dolgovih ali imajo finančne težave itn. 

Družbene ovire omejene socialne kompetence, asocialna ali visoko tvegana vedenja, 

storilci/ke kaznivih dejanj, uporabniki/ce drog ali alkohola ali socialna 

marginalizacija, študentje starši skrbnik/ce, rejnik/ice ali sirota oziroma 

oseba, ki je živela ali živi v institucionalni oskrbi 

Ovire, povezane s sistemi 

izobraževanja in 

usposabljanja 

posamezniki/ce ki so zgodaj izstopili iz sistemov izobraževanja in 

usposabljanja, nizko kvalificirani odrasli, težave ki so posledica izobraževalnih 

sistemov, ki ustvarjajo strukturne ovire ali ne upoštevajo v celoti posebnih 

potreb posameznika/ce. 

Geografske ovire: življenje v oddaljenih ali podeželskih območjih, na majhnih otokih ali v 

obrobnih/najbolj oddaljenih regijah, v predmestjih, v območjih z manj 

storitvami (omejen javni prevoz, slaba infrastruktura) ali manj razvitih 

območjih v tretjih državah itn. 
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10. PODPORA ZA VKLJUČEVANJE UDELEŽNCEV S POSEBNIMI POTREBAMI  

Študenti s posebnimi potrebami, katerim bo odobrena Erasmus dotacija, lahko zaprosijo za dodatna finančna 

sredstva programa Erasmus+. V okviru programa Erasmus+ so udeleženci s posebnimi potrebami upravičeni 

do posebne obravnave ne samo pri določanju pogojev sofinanciranja, temveč tudi pri zagotavljanju in nudenju 

vsestranske podpore pri odločitvi za odhod na mobilnost, spremljanju v času mobilnosti in integraciji po vrnitvi.  

 

Med osebe s posebnimi potrebami se uvrščajo posamezniki, ki potrebujejo izvajanje programov z dodatno 

strokovno pomočjo ali prilagoditvami glede na naravo specifične posebne potrebe. Udeleženec mobilnosti 

Erasmus+ s posebnimi potrebami odda vlogo na predpisanem obrazcu7 skupaj z zahtevanimi prilogami v 

Center za karierni razvoj in mednarodno mobilnost Nove univerze fizično ali skenirano v elektronski obliki 

(international@nova-uni.si). 

 

Dodatna sredstva za udeležence s posebnimi potrebami temeljijo na realnih stroških, ki morajo biti dokazljivi 

z računi. Povrne se 100 % dejansko nastalih upravičenih stroškov. 

11. DODATNA SRREDSTVA IZ NASLOVA JAVNEGA ŠTIPENDIJSKEGA, RAZVOJNEGA, INVALIDSKEGA IN 

PREŽIVNINSKEGA SKLADA RS  

Študenti, ki bodo izpolnjevali s strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada 

RS določene pogoje, lahko v študijskem letu 2021/2022 ali 2022/2023 zaprosijo za štipendije za študijske 

obiske študentov v okviru programa Erasmus+ 2021 (štipendije Ad futura). Pogoje upravičenosti do dodatka 

določa posamezen razpis Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.  

 

Študenti, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev štipendij8 in imajo za to ustrezna dokazila, lahko za dodatek 

pisno zaprosijo Center za karierni razvoj in mednarodno mobilnost Nove univerze že ob oddaji Prošnje za 

pridobitev Erasmus+ štipendije za študij/prakso.  

 

Nova univerza je v študijskem letu 2021/2022 preko Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in 

preživninskega sklada RS ( v okviru Javnega razpisa št. 314 ) upravičena do štipendij za študijske obiske 

študentov v okviru programa Erasmus+ 2021 (štipendije Ad futura) v skupni višini 11.654,72 EUR.  

 

Štipendija znaša 67,76 EUR mesečno in se izplača le za mesec, za katerega študent prejme Erasmus dotacijo, 

skladno z določbami pogodbe med študentom in prijaviteljem, vendar skupno ne več kot 12 mesecev na 

posamezni cikel ali stopnjo študija, neodvisno od števila ali vrste dejavnosti Erasmus mobilnosti. Štipendija se 

lahko izplačuje tudi po dnevni4 višini 2,26 EUR, in sicer za obdobje, v katerem študent prejema Erasmus 

dotacijo. 

 
7 Obrazec se nahaja na povezavi: https://erasmusplusum.si/wp-content/uploads/2020/11/Vloga-za-dodelitev-dodatnih-
sredstev.docx  
8 Kriteriji za upravičence do štipendij Ad futura za študijske obiske študentov v okviru programa Erasmus+ v tu jino 
za leto 2021 so dostopni na spletni strani razpisa: https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/stipendije-za-studijske-
obiske-studentov-v-okviru-programa-erasmus-2021-314-jr  

mailto:international@nova-uni.si
https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/stipendije-za-studijske-obiske-studentov-v-okviru-programa-erasmus-2021-314-jr
https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/stipendije-za-studijske-obiske-studentov-v-okviru-programa-erasmus-2021-314-jr
https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/stipendije-za-studijske-obiske-studentov-v-okviru-programa-erasmus-2021-314-jr
https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/stipendije-za-studijske-obiske-studentov-v-okviru-programa-erasmus-2021-314-jr
https://erasmusplusum.si/wp-content/uploads/2020/11/Vloga-za-dodelitev-dodatnih-sredstev.docx
https://erasmusplusum.si/wp-content/uploads/2020/11/Vloga-za-dodelitev-dodatnih-sredstev.docx
https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/stipendije-za-studijske-obiske-studentov-v-okviru-programa-erasmus-2021-314-jr
https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/stipendije-za-studijske-obiske-studentov-v-okviru-programa-erasmus-2021-314-jr
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12. DODATEK ZA ZELENO POTOVANJE 

Dodatek za zeleno potovanje prejme vsak udeleženec mobilnosti, ki izpolnjujejo pogoje za trajnostno (zeleno) 

potovanje. Zeleno potovanje je opredeljeno kot potovanje, pri katere se za večji del potovanja uporabljajo 

prevozna sredstva z manjšimi emisijami, kot so avtobus, vlak ali souporaba avtomobila.  

 

Kot dokazilo o uporabi trajnostnih prevoznih sredstev se uporablja častna izjava, ki jo podpišeta oseba, ki 

prejme nepovratna sredstva za potne stroške, in organizacija pošiljateljica. Zeleno potovanje je opredeljeno 

kot potovanje, pri katerem se za večji del potovanja uporabljajo prevozna sredstva z manjšimi emisijami, kot 

so avtobus, vlak ali souporaba avtomobila. Enkratni dodatek k individualni podpori za zeleno potovanje znaša 

50 € + do 4 dodatni dnevi za pot. Študenti, ki so upravičeni in imajo za zeleni dodatek ustrezna dokazila, za 

dodatek zaprosijo v okviru Prošnje za Erasmus dotacijo.  

 

13. KORISTNE INFORMACIJE 

Minimalne obveznosti, ki jih mora študent opraviti v tujini, za dodiplomski študij (1. stopnja) ali podiplomski 

študij (2 in 3. stopnja) se vrednotijo v kreditnih točkah (KT) in znašajo:   

- en (1) semester (do 6 mesecev) – 20 KT 

- dva (2) semestra (od 6 do 12 mesecev) – 40KT 

Izjema so izmenjave, namenjene pisanju zaključnih del. Predvideno število KT se določi na podlagi dogovora z 

mentorjem zaključnega dela in na podlagi dolžine trajanja izmenjave. V tujini opravljene obveznosti morajo 

biti priznane na matični instituciji.  

 

V primeru kratkotrajnih mobilnosti za doktorske študente (od 5 do 30 dni) se študijske obveznosti ovrednotijo 

glede na predvideno vsebino študijskega/praktičnega sporazuma, vendar ne najmanj 3KT.  

 

Ne glede na vrsto mobilnosti (študij/praksa) v tujini je status Erasmus+ študenta enak domačemu. Na domači 

instituciji študent ohrani status, ki ga ima ob odhodu. 

 

Način opravljanja študijskih obveznosti določa institucija gostiteljica. Izpiti so lahko pisni in/ali ustni. Obseg in 

obliko obveznosti (število izpitov, ur, seminarjev...) določa študijski sporazum, ki ga študent podpiše pred 

odhodom na izmenjavo. Ta sporazum točno določa, katere vsebine bo študent opravljal v tujini. Naknadne 

spremembe študijskega sporazuma so dovoljene, če se z njimi strinjajo vsi vpleteni (študent, matična institucija 

in institucija gostiteljica).  

 

Nova univerza omogoča različne oblike prilagoditve študija za Erasmus+ študente, in sicer:  

- reintegracija v učni proces (pri ponovni reintegraciji Erasmus+ študentov v učni proces po zaključeni 

Erasmus+ mobilnosti sodelujejo Erasmus+ koordinatorji in Erasmus+ tutorji članic Nove univerze),  

- opravičena odsotnost od študija, 

- individualno opravljanje študijskih obveznosti ( npr. kot to določa 15. člen Pravilnika Nove univerze in 

njenih članic o mobilnosti Erasmus (npr. individualno naknadno opravljanje študijskih obveznosti, 

ipd.).   
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14. INFORMACIJE O RAZPISU 

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Nove univerze, in sicer: https://www.nova-

uni.si/about/mednarodna-sodelovanja/ ter spletnih straneh fakultet članic, namenjenih Erasmus+ programu.  

 

Koristne dodatne informacije za študente, ki v razpisu niso posebej opredeljene, se nahajajo v:  

- Erasmus+ vodniku za prijavitelje 2022, ter 

- Pravilniku Nove univerze in njenih članic o mobilnosti Erasmus+ 

- Erasmus+ informativni dan (gradivo)  

 

Dodatne informacije o razpisu in partnerskih institucijah lahko zainteresirani študentje dobijo pri:  

 

Center za karierni razvoj in mednarodno mobilnost Nove univerze 

Nataša Kolavčič, Vodja Centra za karierni razvoj in mednarodno mobilnost Nove univerze  

Delpinova ulica 18/b, 5000 Nova Gorica 

E-naslov: international@nova-uni.si  

Telefon: 05 338 44 06  

 

https://www.nova-uni.si/about/mednarodna-sodelovanja/
https://www.nova-uni.si/about/mednarodna-sodelovanja/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_sl
https://www.nova-uni.si/nova/wp-content/uploads/2021/08/PRAVILNIK-ERASMUS-NU-za-objavo-na-spletu.pdf
file://///nova-uni.si/files/SkupnoEPF/NOVA%20UNIVERZA/ERASMUS/RAZPISI/RAZPISI%20ERASMUS%20KA131-HED%202021-2022/-%09https:/epf.nova-uni.si/wp-content/uploads/2021/10/Erasmus-informativni-dan_14.10.2021.pdf
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Priloga 1: Kriteriji izbora kandidatov 

ERASMUS+  – KRITERIJI IZBORA KANDIDATOV 

Kriterij letnik študija – razporeditev točk 

1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja 

letnik število točk letnik število točk letnik število točk 

1. letnik 1 1. letnik 1 1. letnik 1 

2. letnik 1,5 2. letnik 2 2. letnik 1,5 

3. letnik 2   3. letnik 2 

 

Kriterij povprečna ocena – razporeditev točk (1.,2., 3. stopnja) 

1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja 

povprečna ocena število točk povprečna ocena število točk Število doseženih KT število točk 

6,0 - 6,6 0,5 6,0 - 6,6 0,5 do 15 0,5 

6,7 - 7,3 1 6,7 - 7,3 1 15 1 

7,4 -8,0 1,5 7,4 -8,0 1,5 30 1,5 

8,1 - 8,7 2 8,1 - 8,7 2 45 2 

8,8  - 9, 4 2,5 8,8  - 9, 4 2,5 75 2,5 

9,5 - 10,0 3 9,5 - 10,0 3 120 3 

 

O upravičenosti študentov do mobilnostih v partnerske države bo odločala izborna komisija na podlagi utemeljene prošnje študenta, ki zajema opis doprinosa 

tovrstne mobilnosti k študijskemu, raziskovalnemu ali kariernemu področju študenta, kakor tudi doprinos instituciji. Težo posameznega kriterija določi izbirna 

komisija po predhodnem posvetu z institucionalnim koordinatorjem NU. 
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Dodatni kriteriji - razporeditev točk (1.,2., 3. stopnja)  

Kriterij  Opis/število točk 

Poznavanje jezika države gostiteljice De 0,5 

Ne 0 

Znanje več tujih jezikov 

 

De 0,5 

Ne 0 

Pobuda za sklenitev dvostranske pogodbe 

(Bilateralni sporazum) s tujim visokošolskim 

zavodom 

Da  2 

Ne 0 

Osebna motiviranost, ki jo kandidat 

dokazuje z motivacijskim pismom, pri 

čemer se ocenjuje (doprinos mobilnosti k 

študiju ali karierni poti posameznika, 

neuspešno kandidiranje za izmenjavo v 

preteklosti, pretekla udeležba na izmenjavi 

(prednost pri izboru imajo študenti, ki se 

mobilnosti še niso udeležili); status 

študenta (npr. odločba o posebnem 

študentskem statusu,  status študenta z 

manj priložnostmi) idr.). 

Stopnja motiviranosti študenta za izmenjavo  

 

0-3 
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Priloga 2: Obrazec »Prijava na razpis za mobilnosti študentov za študij v okviru programa Erasmus+«  

 

PRIJAVA NA RAZPIS ZA MOBILNOSTI ŠTUDENTOV ZA ŠTUDIJ  

V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ 

 

Obrazec natančno izpolnite in podpišete ter ga skupaj z obveznimi prilogami do izteka roka pošljite po pošti 

na naslov: Nova univerza, Center za karierni razvoj in mednarodno mobilnost Nove univerze, Delpinova ulica 

18/b, 5000 Nova Gorica, SI-Slovenia. Skenirano verzijo prijave pa skupaj s pripadajočimi prilogami posredujete 

na international@nova-uni.si z ustrezno navedbo zadeve (Prijava na Erasmus+ razpis za študij 2021/2022). 

 

Obvezne priloge k prijavi:  

• kopija osebnega dokumenta,  

• potrdilo o statusu študenta v študijskem letu 2021/2022,  

• dokazilo o znanju tujih jezikov9, 

• motivacijsko pismo10, 

• življenjepis (priporoča se Europass življenjepis na povezavi: https://www.europass.si/kaj-je-

europass/zivljenjepis/; v življenjepisu naj študent obvezno opiše področje ob študijskih dejavnosti).  

• potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna povprečna ocena študija oz. doseženo število KT 

• opcijsko ( samo za primer izmenjave z namenom priprave zaključne naloge): izjavo mentorja o 

strinjanju z Erasmus+ izmenjavo, 

• opcijsko (samo za primer izmenjave v partnerske države): utemeljeno prošnjo za izmenjavo v 

partnerski državi z opisom doprinosa tovrstne mobilnosti k študijskemu, raziskovalnemu ali 

kariernemu področju študenta, kakor tudi doprinos instituciji. 

 

1. OSEBNI PODATKI  

 

Ime in priimek:  Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. 

Datum rojstva:  Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. 

Spol:   
Ženski ☐ 

Moški ☐ 

EMŠO: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. 

Davčna številka: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. 

Ulica in hišna številka:  Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. 

 
9 Za države, kjer izvajajo predmete v angleškem jeziku, zadostuje dobro znanje angleščine. Za kandidate, ki se bodo prijavili za izmenjavo v Franciji, Italiji, 
Nemčiji, Švici, na Portugalskem, v Španiji in na nekatere univerze v Belgiji (npr. Liege in Bruselj), se priporoča dobro znanje jezika države gostiteljice. 
Potrdilo o srednješolskih ocenah oz. oceni na maturitetnem izpitu zadošča. Znanje dodatnih (več) jezikov je lahko prednost. Prednost je tudi ustrezni 
certifikat (npr. TOEFL). Kopij potrdil o znanju jezikov ni potrebno uradno overjati. 
10 Npr. opis motivacije za udeležbo v Erasmus+, vaša pričakovanja mobilnosti, karierne priložnosti, itd.  

mailto:international@nova-uni.si
https://www.europass.si/kaj-je-europass/zivljenjepis/
https://www.europass.si/kaj-je-europass/zivljenjepis/
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Pošta: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti 

besedilo. 

Poštna številka: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite 

vnesti besedilo. 

Številka osebnega 

telefona/GSM: 
Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. 

Elektronski naslov: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. 

Ste študent s posebnim 

statusom? 

Da ☐  

Ne ☐ 

Prihajate iz socialno 

šibkejšega okolja11? 

Da ☐  

Ne ☐ 

 

2. PODATKI O ŠTUDIJU  

 

Matični visokošolski zavod 

(ime članice Nove 

univerze):  

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. 

Vpisna številka:  Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. 

Študijski program:  Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. 

Vrsta študija (izberite)  ☐ dodiplomski            ☐magistrski              ☐doktorski  

Letnik študija v tekočem 

akademskem letu 

(izberite):  

☐1. letnik    ☐2. letnik    ☐3. letnik    ☐absolvent    ☐diplomant 

Povprečna ocena študija 

ob prijavi na razpis:  

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. 

Ali ste že bili n Erasmus+ 

izmenjavi? 

(Če da, prosimo navedite 

vrsto in študijsko leto 

izmenjave ter ime 

institucije gostiteljice).  

Ne ☐ 

Da ☐     

Če da, prosimo, navedite vrsto in študijsko leto izmenjave ter ime institucije 

gostiteljice:  

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. 

 

 

3. PODATKI O NAČRTOVANI ERASMUS+ IZMENJAVI  

 

 

 
11 Npr. prejemniki državnih štipendij, varstvenega dodatka, otroškega dodatka, denarne socialne pomoči, dodatka za 
velike družine, ipd.  
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Mobilnosti za namene ŠTUDIJA 

V spodnji razdelek navedite, katera institucija je vaša primarna želja za udeležbo na mobilnosti. V 

nadaljevanju prosimo navedite še drugo in tretjo željo, če primarna institucija ne bo na voljo.  

 

MOJA PRIMARNA ŽELJA: 

Naziv institucije gostiteljice 

v tujini:  

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. 

Erasmus ID koda institucije 

gostiteljice 

(npr. SI NOVA-GO07): 

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. 

Država: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. 

Ocenjeno znanje jezika 

države gostiteljice:  

☐ A1 

☐ A2 

☐ B1 

☐ B2 

☐ C1 

☐ C2 

Načrtovano obdobje 

študija v tujini (od  - do ):  

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. 

Načrtovano študijsko leto 

izmenjave 

(npr. 2021/2022): 

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. 

Skupaj št. mesecev študija 

v tujini:  

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. 

MOJA SEKUNDARNA ŽELJA  

Naziv institucije gostiteljice 

v tujini:  

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. 

Erasmus ID koda institucije 

gostiteljice 

(npr. SI NOVA-GO07): 

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. 

Država: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. 

DRUGE ŽELJE 
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IZJAVA 

 

S podpisom jamčim za resničnost podatkov v tej prošnji in soglašam, da mi preneha možnost pridobitve 

statusa Erasmus+ študenta /študentke, če se ugotovi, da sem namerno navedel/navedla neresnične 

podatke.  

 

S podpisom izjavljam, da se lahko osebni podatki s tega obrazca in priloženih dokazilih uporabljajo za 

postopke, povezane z dodelitvijo sredstev Erasmus+ mobilnosti.  

 

S podpisom izjavljam, da sem seznanjen/-a z določili glede vračila izplačane Erasmus+ finančne pomoči v 

primeru, ko študent iz neupravičenih razlogov ne doseže minimalnega števila KT oz. ne opravi v sporazumu 

predvidenih obveznosti.  

 

Kraj ___________, datum ________________ 

 

Lastnoročni podpis:  
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Priloga 3: Seznam partnerskih institucij Nove univerze in njenih članic 

 

SEZNAM PARTNERSKIH INSTITUCIJ NOVE UNIVERZE IN NJENIH ČLANIC 

V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ 

 

Seznam partnerskih institucij Nove univerze in njenih članic se sproti posodablja in dopolnjuje. Obstoječi 

seznam zajema zbrane podatke do 15.11.2021. Študenti pridobijo podrobnejše informacije o posamezni 

instituciji v okviru Centra za karierni razvoj in mednarodno mobilnost Nove univerze, pri institucionalnem 

Erasmus+ koordinatorju Nove univerze na naslovu international@nova-uni.si ali na telefon 05 338 44 06 ter 

pri Erasmus+ koordinatorjih fakultet članic.  

 

Podrobnejši podatki o partnerskih institucijah se nahajajo neposredno na spletnih straneh partnerskih 

institucij v tujini.  

 

NOSILEC 

SPORAZU

MA 

ERASMUS+ 

KODA 

IME PARTNERSKE INSTITUCIJE  KRAJ DRŽAVA 

NU, FDŠ B LIEGE37 Haute Ecole Libre Mosane Liège Belgija 

NU, FDŠ B LIEGE38 Haute école de la province de Liège Seraing Belgija 

NU, FDŠ B LIEGE37 University College Helmo Liege Belgija 

NU, FDŠ BG ROUSSE01 UNIVERSITY OF RUSE ANGEL KANCHEV RUSE Bolgarija 

NU, FDŠ BG SOFIA03 University of National and World Economy Sofia Bolgarija 

NU, EVRO-

PF 

BG VARNA04 IKONOMICHESKI UNIVERSITET - VARNA VARNA Bolgarija 

NU, FDŠ; 

NU, EVRO-

PF 

CZ BRNO05 Masarykova univerzita BRNO STRED Češka republika 

NU, EVRO-

PF 

CZ PLZEN01 ZAPADOCESKA UNIVERZITA V PLZNI; 

University of West Bohemia 

PILSEN Češka republika 

NU, FDŠ CZ PRAHA18 METROPOLITNI UNIVERZITA PRAHA OPS PRAHA Češka republika 

NU, FDŠ D  FLENSBU01 EUROPA-UNIVERSITAT FLENSBURG FLENSBURG Nemčija 

NU, EVRO-

PF 

D  LEIPZIG01 UNIVERSITAET LEIPZIG LEIPZIG Nemčija 

mailto:international@nova-uni.si
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NU, FDŠ D  MAINZ01 JOHANNES GUTENBERG UNIVERSITAET 

MAINZ 

MAINZ Nemčija 

NU, FDŠ D  REGENSB02 HOCHSCHULE REGENSBURG REGENSBURG Nemčija 

NU, FDŠ D  WURZBUR01 JULIUS-MAXIMILIANS UNIVERSITAET 

WUERZBURG 

WUERZBURG Nemčija 

NU, FDŠ D REGENS02 OTH Regensburg Regensburg Nemčija 

NU, FDŠ E  BARCELO02 UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA CERDANYOLA 

BARCELONA 

Španija 

NU, FDŠ E  BARCELO24 UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE 

CATALUNYA FUNDACIO PRIVADA 

Barcelona Španija 

NU, EVRO-

PF 

E  BILBAO02 UNIVERSIDAD DE LA IGLESIA DE DEUSTO BILBAO Španija 

NU, FDŠ E  CIUDA-R01 UNIVERSIDAD DE CASTILLA - LA MANCHA CIUDAD REAL Španija 

NU, EVRO-

PF 

E  CORDOBA01 UNIVERSIDAD DE CORDOBA CORDOBA Španija 

NU, EVRO-

PF 

E  LA-CORU01 UNIVERSIDADE DA CORUNA LA CORUNA Španija 

NU, FDŠ E  LEON01 UNIVERSIDAD DE LEON LEON Španija 

NU, EVRO-

PF 

E  LOGRONO16 UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA 

SA 

LOGRONO Španija 

NU, EVRO-

PF 

E  MURCIA04 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA CARTAGENA Španija 

NU, FDŠ E  VALLADO01 UNIVERSIDAD DE VALLADOLID VALLADOLID Španija 

NU, FDŠ E BARCELO24 UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE 

CATALUNYA (UIC) 

Barcelona Španija 

NU, FDŠ E CIUDA-R01 UNIVERSIDAD DE CASTILLA- LA MANCHA La Mancha Španija 

NU, FDŠ E MURCIA05 Universidad Católica San Antonio de Murcia Murcia Španija 

NU, FDŠ EBARCELO02 Universistat Autonoma de Barcelona, Faculty 

of Political Sciences and Sociology,  

Bellaterra Španija 

NU, EVRO-

PF 

G  ATHINE41 PANEPISTIMIO AIGAIOU MYTILENE Grčija 

NU, FDŠ HR DUBROVN01 SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU Dubrovnik Hrvaška 
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NU, EVRO-

PF 

HR RIJEKA01 SVEUCILISTE U RIJECI RIJEKA Hrvaška 

NU, FDŠ HR SIBENIK01 Veleuciliste u Sibeniku Šibenik Hrvaška 

NU, EVRO-

PF 

HR VUKOVAR01 College of Applied Sciences Lavoslav Ruzicka 

in Vukovar 

Vukovar Hrvaška 

NU, FDŠ HR ZAGREB01 Sveučilište u Zagrebu (University of Zagreb), 

FEB Zagreb 

Zagreb Hrvaška 

NU, FDŠ; 

NU, EVRO-

PF 

HR ZAGREB01 SVEUCILISTE U ZAGREBU ZAGREB Hrvaška 

NU, EVRO-

PF 

HR ZAGREB12 Visoko uciliste Effectus-visoka skola za 

financije i pravo 

Zagreb Hrvaška 

NU, FDŠ HU BUDAPES45 Budapest College of Communication and 

Business  

Budapest Madžarska 

NU, FDŠ HU BUDAPES46 ANDRASSY GYULA BUDAPESTI NEMET 

NYELVU EGYETEM ANDRASSY GYULA 

DEUTSCHSPRACHIGE UNIVERSITAT BUDAPEST 

Budapest Madžarska 

NU, FDŠ HU BUDAPES46 Budapest college of Communications and 

Business 

Budapest Madžarska 

NU, FDŠ HU DEBRECE01 DEBRECENI EGYETEM DEBRECEN Madžarska 

NU, FDŠ HU DEBRECE01 University of Debrecen Debrecen Madžarska 

NU, EVRO-

PF 

HU SZEGED01 SZEGEDI TUDOMANYEGYETEM SZEGED Madžarska 

NU, EVRO-

PF 

I  SASSARI01 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SASSARI SASSARI Italija 

NU, EVRO-

PF 

I TRENTO01 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TRENTO TRENTO Italija 

NU, EVRO-

PF 

I  TRIESTE01 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TRIESTE TRIESTE Italija 

NU, EVRO-

PF 

I  UDINE01 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE UDINE Italija 

NU, FDŠ I PISA03 Sant' Anna School of Advanced Studies Pisa Italija 

NU, EVRO-

PF 

LUXLUX-VIL01 UNIVERSITE DU LUXEMBOURG ESCH-SUR-

ALZETTE 

Luksemburg 
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NU, EVRO-

PF 

LV RIGA01 LATVIJAS UNIVERSITATE RIGA Latvija 

NU, FDŠ LV RIGA03 RIGAS STRADINA UNIVERSITATE RIGA Latvija 

NU, EVRO-

PF 

LV RIGA33 Ekonomikas un kulturas augstskola Rīga Latvija 

NU, FDŠ LV RIGA34 RIGAS JURIDISKA AUGSTSKOLA RIGA Latvija 

NU, FDŠ LV RIGA34 Riga Graduate School of Law Riga Latvija 

NU, EVRO-

PF 

LV RIGA45 Alberta koledza Rīga Latvija 

NU MK SKOPJE04 International Balkan University Skopje Republika 

Severna 

Makedonija 

NU, EVRO-

PF 

MK STIP01 REPUBLIC OF MACEDONIA GOCE DELCEV 

STATE UNIVERSITY STIP 

STIP Republika 

Severna 

Makedonija 

NU, EVRO-

PF 

MK STRUGA01 International University of Struga STRUGA Republika 

Severna 

Makedonija 

NU, EVRO-

PF 

P  LEIRIA01 INSTITUTO POLITECNICO DE LEIRIA Leiria Portugalska 

NU, FDŠ P  LISBOA03 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA LISBOA Portugalska 

NU, EVRO-

PF 

P  LISBOA109 UNIVERSIDADE DE LISBOA LISBOA Portugalska 

NU, FDŠ P  PORTO05 INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO Porto Portugalska 

NU, FDŠ P  PORTO42 FACULTAS, SA entidade instituidora do ISCET - 

Instituto Superior de Ciências Empresariais e 

do Turismo 

Porto Portugalska 

NU, FDŠ P LISBOA03 Institute of Geography and Spatial Planning Lizbona Portugalska 

NU, FDŠ P PORTO05 School of Management and Technology of 

Felgueiras 

Felgueiras Portugalska 

NU, FDŠ PL KRAKOW01 Jagiellonian University Krakow Poljska 

NU, EVRO-

PF 

PL LUBLIN01 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKLODOWSKIEJ LUBLIN Poljska 
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NU, FDŠ PL RZESZOW03 University of Information Technology and 

Management (UITM) 

Rzeszow Poljska 

NU PL WARSZAW14 UCZELNIA LAZARSKIEGO WARSZAWA Poljska 

NU, FDŠ PL WARSZAW17 Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny 

Chodkowskiej University of Technology and 

Economics 

Varšava Poljska 

NU, EVRO-

PF 

PL 

WROCLAW01 

UNIWERSYTET WROCLAWSKI WROCLAW Poljska 

NU, EVRO-

PF, NU, 

FDŠ  

PL ZAMOSC02 Wyzsza Szkola Humanistyczno-Ekonomiczna 

im. Jana Zamoyskiego z siedziba w Zamosciu 

Zamosc Poljska 

NU, FDŠ PL ZAMOSC02 Wyzsza Szkola Humanistyczno-Ekonomiczna 

im. Jana Zamoyskiego z siedziba w Zamosciu 

Zamosc Poljska 

NU PLWARSZAW63 AKADEMIA EKONOMICZNO-

HUMANISTYCZNAW WARSZAWIE; 

UNIVERSITY OF ECONOMICSAND HUMAN 

SCIENCES IN WARSAW 

Varšava Poljska 

NU, FDŠ RO BUCURES18 UNIVERSITATEA ROMANO-AMERICANA 

ASOCIATIE 

BUCURESTI Romunija 

NU, FDŠ RO TARGU05 Dimitrie Cantemir University of Targu Mures Targu Mures Romunija 

NU, EVRO-

PF 

SK BRATISL02 UNIVERZITA KOMENSKEHO V BRATISLAVE BRATISLAVA Slovaška 

NU, FDŠ TR ANKARA15 Yildirim Beyazit University, Ankara Ankara Turčija 

NU, EVRO-

PF, NU, 

FDŠ  

TR CANKIR01 Cankiri Karatekin University Cankiri Turčija 

NU, EVRO-

PF, NU, 

FDŠ  

TR DIYARBA01 Dicle Üniversitesi Diyarbakır Turčija 

NU, FDŠ TR DIYARBA01 Dicle University Diyarbakır Turčija 

NU, EVRO-

PF 

TR ISTANBU25 ISTANBUL AYDIN UNIVERSITESI VAKFI KUCUKCEKMEC

E ISTANBUL 

Turčija 

NU, za vse 

članice 

TR ISTANBU48 Istanbul Medeniyet University Istanbul Turčija 
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NU, EVRO-

PF 

TR IZMIR01 DOKUZ EYLUL UNIVERSITESI ALSANCAK 

IZMIR 

Turčija 

NU, FDŠ TR USAK01 USAK University Uşak Turčija 
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