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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 ZA NAMENE PRAKSE 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 praktično usposabljanje v okviru program Erasmus+.  

Namen javnega razpisa: Namen javnega razpisa je omogočiti financirano obdobje praktičnega udejstvovanja 

na partnerskih institucijah v tujini čim širšemu krogu študentov.  

Cilj javnega razpisa: V okviru Erasmus+ mobilnosti lahko študent opravlja v okviru študijskega programa 

praktično usposabljanje v tujini. Če je praksa opravljena izven študijskega programa, je priznana z vpisom v 

Prilogo k diplomi, v nasprotnem primeru pa je ovrednotena kot del študijskih obveznosti. Strokovno prakso v 

tujini lahko opravljajo študenti dodiplomskih in vseh podiplomskih študijskih programov. Prakso opravljajo 

tudi diplomanti v roku 1 leta od datuma zaključka študija.  
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Cilji javnega razpisa za mobilnosti študentov za praktično usposabljanje 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; 

- 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 okoljsko in trajnostno naravnanost; 

- 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); 

- preživeti v času študija obdobje v podjetju ali podobni organizaciji v tujini;  

- prilagoditev posameznika potrebam evropskega trga dela; 

- pridobivanje specifičnih spretnosti; 

- izboljšanje razumevanje ekonomske in socialne kulture države gostiteljice.  

 

3. UPRAVIČENI PRIJAVITELJI 

Na Razpis za mobilnosti študentov za namene prakse 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.  

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

obveznosti do matične institucije 

- za isto vrsto mobilnosti še niso prejeli 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 
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Rok za prijavo na razpis je do vključno 14. 1. 2022 oziroma do porabe razpisnih sredstev. Na razpis 

je možno prijaviti mobilnosti za praktično usposabljanje 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 prakso 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 na international@nova-uni.si z ustrezno 

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

 

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 obštudijskih 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). 

 

 
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.  

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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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.).  

 

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.  

 

 

Mobilnosti diplomantov (!) 

 

Tudi novejši diplomanti (»sveži diplomanti«) lahko opravljajo izmenjavo za namene Erasmus+ prakse v tujini. 

Študent, ki se zanima za opravljanje izmenjave za namene prakse po zaključenem študiju, mora oddati prijavo 

še v času študija, v okviru razpisanih rokov. Prakso lahko opravijo v roku enega leta od datuma diplomiranja 

oz. zaključka študija. Izmenjava za namene opravljanja prakse po zaključku študija je možna na vseh študijskih 

stopnjah.  

DIPLOMANT lahko sodeluje v programu Erasmus+ in pridobi status »Erasmus+ diplomanta«, če: 

- je državljan Republike Slovenije ali katere koli države, ki sodeluje v programu, ali tuji državljan, ki ima 

stalno bivališče ali status begunca v eni od sodelujočih držav, ali oseba brezdržavljanstva v eni od 

sodelujočih držav; 

- je ob prijavi na izmenjavo vpisan v zadnji letnik dodiplomskega študija oz. podiplomskega študija 

fakultete (ima status); 

- je bil v postopku izbora izbran za izmenjavo; 

https://www.nova-uni.si/nova/wp-content/uploads/2021/08/Prosnja-za-pridobitev-dotacije-Erasmus.docx
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- ima v času trajanja izmenjave samo status »diplomant«; 

- za isto vrsto mobilnosti še ni presegel maksimalnega števila mesecev izmenjave. 

 

6. VRSTA IN TRAJANJE MOBILNOSTI 

Razpis podpira mobilnosti študentov za namene praktičnega usposabljanja (SMP) na institucijah v tujini. Do 

mobilnosti za študij SMP 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 namene praktičnega usposabljanja (SMP) trajajo od 2 mesecev do maksimalno 12 

mesecev.   

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

namene prakse. Mobilnost SMP 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 SMP, lahko fizično mobilnost 

kombinirajo z virtualno komponento ne glede na to, koliko časa traja. 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.  

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). 
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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. Študenti ne smejo opravljati mobilnosti v državi svojega 

stalnega bivališča.  

Študent si sam izbere podjetje ali center izobraževanja, kjer bi želel opravljati Erasmus+ prakso. V primeru 

mobilnosti študentov za prakso je lahko organizacija gostiteljica: 

• katera koli javna ali zasebna organizacija iz države programa ali partnerske države, ki je dejavna 

na trgu dela ali področju izobraževanja, usposabljanja, mladine, raziskav in inovacij, na primer: 

• javno ali zasebno malo, srednje ali veliko podjetje (vključno s socialnimi podjetji); 

• javni organ na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni; 

• veleposlaništvo ali konzularno predstavništvo države programa, v kateri je organizacija 

pošiljateljica; 

• socialni partner ali drug predstavnik sveta dela, tudi gospodarske zbornice, obrtna/poklicna 

združenja in sindikati; 

• raziskovalni inštitut; 

• fundacija; 

• šola/zavod/center za izobraževanje (na kateri koli ravni, od predšolskega do srednješolskega 

izobraževanja, vključno s poklicnim izobraževanjem in izobraževanjem odraslih); 

• neprofitna organizacija, združenje, nevladna organizacija; 

• organ, ki zagotavlja poklicno usmerjanje, poklicno svetovanje in informacijske storitve; 

• visokošolska institucija iz države programa, ki je nosilka listine ECHE, ali visokošolska institucija 

iz partnerske države, ki je priznana s strani pristojnih organov in je pred začetkom izvajanja 

mobilnosti podpisala medinstitucionalne sporazume s partnericami iz držav programa. 

 

Naslednje vrste organizacij niso upravičene do pridobitve statusa gostiteljice za mobilnost študentov za prakse: 

• institucije in drugi organi EU, vključno s specializiranimi agencijami, 

• organizacije, ki upravljajo programe EU, na primer nacionalne agencije Erasmus+ (da ne pride 

do morebitnega navzkrižja interesov in/ali dvojne dodelitve sredstev).  

Razširjen seznam le-teh je dosegljiv na spletni strani: https://europa.eu/european-union/about-

eu/institutions-bodies_en 

 
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://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en
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Ponudnika praktičnega udejstvovanja si študenti poiščejo sami. Pri tem so jih v pomoč dodatni iskalniki 

Erasmus+ praks v tujini, kot npr. :  

• https://erasmusintern.org/ 

• http://www.gut-wehlitz.de 

• http://www.placement-uk.com/ 

• http://www.amt-spain.com/ 

• http://www.futurum.com.pl 

• http://www.tellusgroup.co.uk/ 

• http://www.plymouthenglishcentre.co.uk/ 

• http://www.stageplaza.nl/ 

• http://www.inter-research.de 

• http://www.europlacement.com/ 

• http://www.studyportals.eu/ 

• Globalplacement.com; 
 

Vsak študent se mora pred odhodom z vsemi vpletenimi institucijami dogovoriti glede vsebine obveznosti v 

tujini: pred odhodom v tujino mora imeti urejeno prijavno dokumentacijo in pripadajoči dogovor o praktičnem 

usposabljanju, ki ga potrdita fakulteta (Erasmus+ koordinator) in delodajalec. 

Študenti, ki načrtujejo svoje mobilnosti na institucijah v partnerskih državah, morajo o tem obvestiti Center 

za karierni razvoj in mednarodno mobilnost. Za mobilnosti SMP na institucije v partnerske države ni potreben 

obstoj bilateralnega sporazuma, prav tako pa ni potrebno, da je institucija nosilka ECHE listine. S strani 

partnerskih institucij v tujini zadostuje 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 

http://www.gut-wehlitz.de/
http://www.placement-uk.com/
http://www.amt-spain.com/
http://www.futurum.com.pl/
http://www.tellusgroup.co.uk/
http://www.plymouthenglishcentre.co.uk/
http://www.stageplaza.nl/
http://www.inter-research.de/
http://www.europlacement.com/
http://www.studyportals.eu/
http://globalplacement.com/
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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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.  

 

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 SMP doktorskih študentov (!):  

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 ŠTUDENTE 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 vlogo7 na predpisanem obrazcu 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 tujino 
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 

 

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. 

 

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.).   

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,  

- Pravilniku Nove univerze in njenih članic o mobilnosti Erasmus+, 

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
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- Erasmus+ informativni dan (gradivo).  

 

Dodatne informacije o razpisu lahko zainteresirani kandidati dobijo pri:  

 

 

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

Center 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  

 

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 izbirna 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 prakso v okviru programa Erasmus+«  

 

PRIJAVA NA RAZPIS ZA MOBILNOSTI ŠTUDENTOV ZA PRAKSO  

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 prakso 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. 

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

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. 

 
11 Npr. prejemniki državnih štipendij, varstvenega dodatka, otroškega dodatka, denarne socialne pomoči, dodatka za 
velike družine, ipd.  
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3. PODATKI O NAČRTOVANI ERASMUS+ IZMENJAVI  

 

Mobilnosti za namene PRAKSE  

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

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

V primeru mobilnosti študentov za prakso je lahko organizacija gostiteljica: 

• katera koli javna ali zasebna organizacija iz države programa ali partnerske države, ki je 

dejavna na trgu dela ali področju izobraževanja, usposabljanja, mladine, raziskav in inovacij, 

na primer: 

• javno ali zasebno malo, srednje ali veliko podjetje (vključno s socialnimi podjetji); 

• javni organ na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni; 

• veleposlaništvo ali konzularno predstavništvo države programa, v kateri je organizacija 

pošiljateljica; 

• socialni partner ali drug predstavnik sveta dela, tudi gospodarske zbornice, obrtna/poklicna 

združenja in sindikati; 

• raziskovalni inštitut; 

• fundacija; 

• šola/zavod/center za izobraževanje (na kateri koli ravni, od predšolskega do srednješolskega 

izobraževanja, vključno s poklicnim izobraževanjem in izobraževanjem odraslih); 

• neprofitna organizacija, združenje, nevladna organizacija; 

• organ, ki zagotavlja poklicno usmerjanje, poklicno svetovanje in informacijske storitve; 

• visokošolska institucija iz države programa, ki je nosilka listine ECHE, ali visokošolska 

institucija iz partnerske države, ki je priznana s strani pristojnih organov in je pred začetkom 

izvajanja mobilnosti podpisala medinstitucionalne sporazume s partnericami iz držav 

programa. 

Naslednje vrste organizacij niso upravičene do pridobitve statusa gostiteljice za mobilnost študentov za 

prakse: 

• institucije in drugi organi EU, vključno s specializiranimi agencijami, 

• organizacije, ki upravljajo programe EU, na primer nacionalne agencije Erasmus+ (da ne pride 

do morebitnega navzkrižja interesov in/ali dvojne dodelitve sredstev). 
 

MOJA PRIMARNA ŽELJA: 

Naziv institucije gostiteljice 

v tujini:  

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. 
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Naslov, spletna stran:  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 

praktičnega udejstvovanja 

v tujini (od  - do ):  

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. 

Skupaj načrtovano št. 

mesecev v tujini: 

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. 

Načrtovano študijsko leto 

praktičnega udejstvovanja 

v tujini 

(npr. 2021/2022): 

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. 

MOJA SEKUNDARNA ŽELJA  

Naziv institucije gostiteljice 

v tujini:  

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. 

Naslov, spletna stran: 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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