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Shema Erasmus+ programa

VIR: Seminar za prijavitelje KA1 – terciarno izobraževanje, Cmepius, 14. 4. 2021



Izkušnje Erasmus+ študentov

INCOMING MOBILITY:  Mr. HARUN DEMIR

Vrsta mobilnosti: Erasmus+ SMS

Matična institucija v tujini: Dokuz Eylul University, Izmir, Turčija

Obdobje mobilnosti: š. l. 2020/2021, 2. semester

OUTGOING MOBILITY: Ms. DIJANA ČATAKOVIĆ

Vrsta mobilnosti: Erasmus+ SMP in  Erasmus+ SMS

Matična institucija: NU, EVRO-PF

Institucija gostiteljica v tujini: Seas at Risk, Belgija (za SMP) in University of Lizbon, Faculty of Law
(za SMS) 

Obdobje mobilnosti: š. l. 2019/2020  in š. l. 2020/2021

Zakaj na Erasmus+ izmenjavo?

…..dvomi, pričakovanja, motivacija in izkušnje študentov…..

Je COVID-19 res ovira?

https://seas-at-risk.org/
https://www.ulisboa.pt/en/unidade-organica/faculty-law
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1. PRIORITETA: Vključujoč Erasmus

Erasmus+ bo dosegel več posameznikov z manj priložnostmi in jih bolj 
učinkovito vključil v

aktivnosti oz. pritegnil k sodelovanju:

- Prepoznanih več kategorij ovir: posebne potrebe, zdravstvene 
težave, ovire, povezane s sistemi izobraževanja in usposabljanja, 
kulturne razlike, družbene ovire, ekonomske ovire, ovire, povezane z 
diskriminacijo.

• Raznolike oblike mobilnosti (kratkoročne, kombinirane) omogočajo 
večjo fleksibilnost skupinam, ki se srečujejo z ovirami v sodelovanju.

• Ti. “inclusion top-up” oz. dodatek za vključenost za posameznike z 
manj priložnostmi.
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2. PRIORITETA: Zeleni Erasmus
Erasmus+ bo pomagal razvijati znanja, spretnosti in odnos do klimatskih 
sprememb in trajnostnega razvoja in podpiral celovite institucionalne 
pristope k izobraževanju za okoljsko trajnost: 
• Zmanjševanje ogljičnega odtisa z uporabo trajnostnih prevoznih oblik (vlak, 
avtobus itn.) in bolj odgovornem obnašanju, v ta namen tudi ti. “green travel
top-up” oz. dodatek za zeleno potovanje. 
• Več mobilnosti na področju zelenih razvojno naravnanih področij, za razvoj 
kompetenc in kariere na področjih, ki so strateškega pomena za trajnostni 
razvoj našega planeta. 
• Spletne platforme – in digitalizacija programa - bodo nudile in razvijala 
podporne materiale za izmenjavo dobrih praks in učinkovitih izobraževalnih 
oblik in politik na temo okolijske odgovornosti in trajnosti. 
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3. PRIORITETA: Digitalni Erasmus
Kot odziv na hiter in velik tehnološki razvoj bo Erasmus+ nudil več možnosti 
za digitalne,
na daljavo in spletne aktivnosti:
• Nudil bo bolj vključujoče oblike za udeležence, ki ne morejo sodelovati na 
daljših mobilnostih – kombinirane mobilnosti.
• Podpiral razvoj inovativnih praks in digitalnih metod s področja 
izobraževanja in usposabljanja (Evropske univerze, Centri odličnosti, Teacher
Academies, eTW, EPALE, SEG, SELFIE, Europass)
• Program bo občutno digitaliziran, posebej preko Erasmus Without Paper
iniciative, ki vključuje: Evropsko študentsko kartico, Online Learning
Agreement, Online Bilateral Agreements itn
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4. PRIORITETA: Aktivni Erasmus

S programom Erasmus+ želimo krepiti evropsko identiteto, aktivno 
državljanstvo in sodelovanje v demokratičnem življenju.



UKREP KA131- HED Mobilnosti študentov in osebja v terciarnem 
izobraževanju
Pričakovani učinki Erasmus+ mobilnosti študentov 

CILJ ERASMUS+

spodbujati zaposljivost, socialno vključevanje,
državljansko angažiranost, inovacije in okolijsko
trajnost v Evropi in zunaj nje,

in sicer z omogočanjem vsem študentom, da v okviru študija
študirajo ali se usposabljajo v tujini, da:

• se seznanijo z različnimi stališči, znanjem, metodami
poučevanja in raziskovanja ter delovnimi praksami na
svojem študijskem področju;

• razvijajo svoje prečne spretnosti, kot so komunikacija,
jezik, reševanje problemov, medkulturne spretnosti in
raziskovalne spretnosti;

• razvijajo svoje spretnosti, usmerjene v prihodnost, kot
so digitalne spretnosti, ki jim bodo omogočile reševanje
sedanjih in prihodnjih izzivov;

• se olajša njihov osebni razvoj, na primer sposobnost
prilagajanja novim situacijam in samozavest.

PRIČAKOVANI UČINKI MOBILNOSTI

• izboljšan učni uspeh

• boljša zaposljivost in poklicne možnosti

• okrepljena samoiniciativnost in podjetništvo

• večja samostojnost in samozavest

• izboljšani znanje tujih jezikov in digitalne
kompetence

• okrepljena medkulturna zavest

• aktivnejša udeležba v družbi

• boljša osveščenost o evropskem projektu in
vrednotah EU

• večja motivacija za sodelovanje v prihodnjem
(formalnem/neformalnem) izobraževanju ali
usposabljanju po obdobju mobilnosti v tujini.
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Upravičeni udeleženci mobilnosti  (SMS in SMP)

V primeru SMS in SMP se programa mobilnosti lahko udeležijo:

1.študenti, vpisani na visokošolsko institucijo in v študij, ki se zaključi s priznano stopnjo izobrazbe ali
drugo priznano kvalifikacijo terciarne ravni (do ravni doktorata in vključno z njo),

2.doktorski študenti in doktorandi, pri čemer v primeru doktorske mobilnosti mora imeti udeleženec
raven 8 EOK,

3.novi visokošolski diplomanti, ki se lahko udeležijo mobilnosti za prakse. Organizacija upravičenka
se lahko odloči, da ne bo nudila praks za nove diplomante. Pri tem velja, da mora nove diplomante
izbrati njihova visokošolska institucija v zadnjem letu študija, prakso v tujini pa morajo opraviti in
zaključiti v enem letu po tem, ko diplomirajo oz. zaključijo študij.



Destinacije ERASMUS+

NOVOST PROGRAMA Erasmus+ 2021-2027
Mobilnosti študentov (SMS/SMP) in osebja (STT/STA) so možne v programske in partnerske države iz celega sveta!*

Mobilnosti so možne v partnerske in programske države iz sledečega seznama – Seznam programskih in partnerskih držav ter Regij 1-
14**, institucije pa lahko prav tako gostijo udeležence učne mobilnosti iz teh upravičenih držav.
**POGOJ: Za mobilnosti SMS (v državah programa) mora obstajati medinstitucionalni sporazum + tuja institucija mora biti nosilka ECHE
listine. Pri izhodnih mobilnostih v partnerske države je pogoj veljaven bilateralni sporazum med programskimi in partnerskimi državami.
Za mobilnosti SMP bilateralni sporazum ni potreben. Prav tako ni potrebno, da je institucija nosilka ECHE listine.

Seznam sklenjenih bilateralnih sporazumov na NU in njenih članicah se nahaja TUKAJ.

CILJI mobilnost iz držav programa v partnerske države:
1.študentom in osebju ponuja več priložnosti za mednarodne izkušnje ter pridobivanje v prihodnost usmerjenih in drugih ustreznih
spretnosti po vsem svetu.
2.visokošolskim institucijam iz držav programa omogoča, da vzpostavijo dolgoročno trajnostno mednarodno sodelovanje s
partnerskimi institucijami iz partnerskih držav.

*Do 20 % sredstev, dodeljenih projektu mobilnosti na področju visokošolskega izobraževanja, se lahko uporabi za financiranje izhodne
mobilnosti študentov in osebja visokošolskih institucij v državah programa v katero koli partnersko državo na svetu (Regije 1–14). Prioriteto
bodo imele države, ki sledijo izjavi o politiki Erasmus+ Nove univerze (t. i. Erasmus+ policy Statement).

https://epf.nova-uni.si/wp-content/uploads/2021/10/Seznam-programskih-in-partnerskih-dr%C5%BEav-ter-Regij-1-14.pdf
https://epf.nova-uni.si/mednarodno-sodelovanje/erasmus-2/mobilnost-studentov-za-namene-studija-in-prakse/
https://www.nova-uni.si/nova/wp-content/uploads/2019/12/Nova_University-Erasmus_policy_statement.pdf
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Upravičene države Erasmus+ 2021-2027
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Partnerske države Erasmus+ 2021-2027

Zahodni Balkan (regija 1): Albanija, Bosna in Hercegovina, Kosovo17, Črna gora

Države vzhodnega partnerstva (regija 2): Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, Gruzija, Moldavija, ozemlje Ukrajine, kot je priznano z mednarodnim pravom

Države južnega Sredozemlja (regija 3): Alžirija, Egipt, Izrael, Jordanija, Libanon, Libija, Maroko, Palestina, Sirija, Tunizija

Ruska federacija(regija 4): Ozemlje Rusije, kot je priznano z mednarodnim pravom

Regija 5: Andora, Monako, San Marino, Vatikanska mestna država

Regija 6: Azija: Afganistan, Bangladeš, Butan, Kambodža, Kitajska, Demokratična ljudska republika Koreja, Indija, Indonezija, Laos, Malezija, Maldivi, Mongolija, Mjanmar, Nepal, 
Pakistan, Filipini, Šrilanka, Tajska in Vietnam

Regija 7: Srednja Azija: Kazahstan, Kirgizistan, Tadžikistan, Turkmenistan, Uzbekistan

Regija 8: Latinska Amerika - Argentina, Bolivija, Brazilija, Kolumbija, Kostarika, Kuba, Ekvador, Salvador, Gvatemala, Honduras, Mehika, Nikaragva, Panama, Paragvaj, Peru, Venezuela

Regija 9 -Iran, Irak, Jemen

Regija 10 - Južna Afrika

Regija 11 Države AKP, Angola, Antigva in Barbuda, Bahami, Barbados, Belize, Benin, Bocvana, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Zelenortski otoki, Srednjeafriška republika, Čad, 
Komori, Kongo, Demokratična republika Kongo, Cookovi otoki, Džibuti, Dominika, Dominikanska republika, Ekvatorialna Gvineja, Eritreja, Esvatini, Etiopija, Fidži, Gabon, Gambija, 
Gana, Grenada, Gvineja, Gvineja Bissau, Gvajana, Haiti, Republika Slonokoščena obala, Jamajka, Kenija, Kiribati, Lesoto, Liberija, Madagaskar, Malavi, Mali, Marshallovi otoki, 
Mavretanija, Mauritius, Federativne države, Mikronezije, Mozambik, Namibija, Nauru, Niger, Nigerija, Niue, Palau, Papua Nova Gvineja, Ruanda, Saint Kitts in Nevis, Sveta Lucija, Sveti 
VIncent in Grenadine, Samoa, Sao Tome in Principe, Senegal, Sejšeli, Sierra Leone, Salomonovi otoki, Somalija, Južni Sudan, Sudan, Surinam, Demokratična republika Vzhodni Timor, 
Tanzanija, Togo, Tonga, Trinidad in Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambija, Zimbabve

Regija 12 Industrializirane države: države Sveta za sodelovanje v Zalivu- Bahrajn, Kuvajt, Oman, Katar, Kraljevina Saudova Arabija, Združeni arabski emirati

Regija 13 – Druge industrializirane države - Avstralija, Brunej, Čile, Kanada, Hongkong, Japonska, (Republika) Koreja, Macao, Nova Zelandija, Singapur, Tajvan, Urugvaj, Združene 
države Amerike

Regija 14 Ferski otoki, Švica, Združeno kraljestvo.
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Zahteve glede vizuma in dovoljenja za prebivanje

Udeleženci projektov Erasmus+ bodo morda morali pridobiti vizum za bivanje v tujini, tj. v državi
programa ali partnerski državi, ki gosti aktivnost.

Vse sodelujoče organizacije morajo zagotoviti, da so zahtevana dovoljenja (vizum za kratko- ali dolgoročno
bivanje ali dovoljenje za prebivanje) urejena pred začetkom načrtovane aktivnosti.

Priporoča se, da se dovoljenja vnaprej zahtevajo od pristojnih organov, saj lahko postopek traja več
tednov. Nacionalne agencije in Izvajalska agencija lahko zagotovijo več nasvetov in podpore glede
vizumov, dovoljenj za prebivanje, socialne varnosti itd.

Portal EU o priseljevanju vsebuje splošne informacije o vizumih in dovoljenjih za prebivanje za kratko- in
dolgoročno bivanje: https://ec.europa.eu/immigration/.



Upravičene organizacije za mobilnost

Mobilnosti za študij  SMS

V primeru mobilnosti za namene študija je lahko organizacija gostiteljica katerakoli tuja institucija, nosilka ECHE listine, s katero ima Nova univerza sklenjen veljaven medinstitucionalni bilateralni 
sporazum (t. i.«Inter-institutional Agreement«). Seznam sklenjenih bilateralnih sporazumov na NU in njenih članicah se nahaja TUKAJ. 

Mobilnosti za namene prakse- SMP

Organizacija gostiteljica je lahko: 

a)  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:

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

o javni organ na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni;

o veleposlaništvo ali konzularno predstavništvo države programa, v kateri je organizacija pošiljateljica;

o socialni partner ali drug predstavnik sveta dela, tudi gospodarske zbornice, obrtna/poklicna združenja in sindikati;

o raziskovalni inštitut;

o fundacija;

o šola/zavod/center za izobraževanje (na kateri koli ravni, od predšolskega do srednješolskega izobraževanja, vključno s poklicnim izobraževanjem in izobraževanjem odraslih);

o neprofitna organizacija, združenje, nevladna organizacija;

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

b) 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).

https://epf.nova-uni.si/mednarodno-sodelovanje/erasmus-2/mobilnost-studentov-za-namene-studija-in-prakse/


Trajanje mobilnosti 

Mobilnost za študij (SMS)

- od 2 do 12 mesecev

- Izjema: v primeru KIP pa od 5 do 30 dni (min. 5 zaporednih dni fizično, ostalo virtualni del)

Mobilnost za prakso (SMP)

- od 2 do 12 mesecev

Doktorski študenti (SMS* in/ali SMP)

- od 5 do 30 dni ali

- od 2 do 12 mesecev

(*mobilnost za študij lahko vključuje dodatno obdobje prakse, če je to načrtovano)

Kombinirane mobilnosti:

vsi študenti, zlasti tisti, ki se ne morejo udeležiti dolgotrajne fizične mobilnosti za študij ali prakso, lahko krajšo fizično mobilnost
kombinirajo z virtualno komponento.



FAZE IN KORAKI - SMS

1. FAZA

NAČRTOVANJE 
MOBILNOSTI 

•Želje in pričakovanja

•Pridobivanje informacij 

2. FAZA: 

POSTOPEK 
PRIJAVE in IZBORA

•Objava razpisa

•Prijava na razpis

•Izbirni postopek 

•Izbor kandidatov

3. FAZA: 
POSTOPEK PO 

IZBORU IN PRED 
IZMENJAVO

•Prijava na mobilnost pri tuji instituciji

•Pripirava študijskega sporazuma

•Pogodba o finančni pomoči Erasmus+ (dotacija)

4. FAZA: 
POSTOPEK MED 

IZMENJAVO

•Spremembe študijskega sporazuma

•Podaljšanje mobilnosti

•Odpoved mobilnosti 

5. FAZA: 
POSTOPEK PO 
IZMENJVAVI

•Prošnja za priznavanje obveznosti 

•Postopek priznavanja obveznosti 

•Vpis obveznosti v indeks in prilogo k 
diplomi



1. FAZA: Načrtovanje mobilnosti (SMS/SMP)

Načrtovanje mobilnosti se prične v trenutku, ko posameznik

začne razmišljati o mobilnosti in pridobivati ustrezne

informacije glede administrativnih, finančnih in vsebinskih

vidikih izmenjave.

Pomembno je, da se posamezniki zavedajo ciljev ter

pričakovanih učinkov mobilnosti, da lahko na ta način ustrezno

načrtujejo svojo izmenjavo.

Vedeti morajo, kaj želijo s svojo mobilnostjo doseči ter temu

ustrezno prilagodijo svojo mobilnost in pričnejo iskati ustrezne

informacije o vrstah mobilnosti in možnih destinacijah.

Vsaka mobilnost ima svoje zakonitosti in karakteristike, zato je

prav, da posamezniki dobro vedo, katera vrsta mobilnosti (npr.

študij/praksa/udeležba v KIP) bo imela največji doprinos k

študijskim in kariernim željam posameznikov.



2. FAZA: Postopek prijave in izbora (SMS/SMP)

Korak 1: Objava razpisa

CKRMM NU podlagi letnega razpisa Nacionalne agencije za programe mobilnosti RS (v nadaljevanju: CMEPIUS) pripravi interni razpis za Erasmus+ 

mobilnosti in ga objavi na spletni strani NU namenjeni Erasmus+ programu. Mednarodne pisarne članic NU objavijo razpis tudi na svojih spletnih 

straneh namenjenih Erasmus+ programu in oglasnih deskah. Študenti bodo še dodatno prejeli obvestilo o razpisu preko študentskega elektronskega 

naslova (ime.priimek@student.nova-uni.si).  

Korak 2: Prijava na razpis

Študent preveri razpisne splošne in morebitne dodatne pogoje ter se prijavi na Erasmus+ izmenjavo na način po postopkih, ki so opredeljeni v 

samem razpisu.  

Korak 3: Izbirni postopek 

Članica univerze sestavi ustrezno izbirno komisijo, ki jo imenuje dekan, da slednja zagotoviti transparentnost in nepristranskost izbora. Izbirno

komisijo sestavljajo praviloma Erasmus+ koordinator članice ter en predstavnik akademskega zbora članice. Izbirna komisija ustrezno prečeči vloge in

jih oceni glede na vnaprej znani točkovalni sistem. Po potrebi so kandidati vabljeni na ustni razgovor, da se še dodatno preveri kriterij motivacije in se

z njimi opravi kratek razgovor glede načrtovane mobilnosti.

Korak 4: Izbor kandidatov

Komisije na članicah v dogovorjenem roku opravijo izbor kandidatov, ki so se prijavili na razpis. Vsem prijavljenim kandidatom morajo poslati

obvestilo o izboru, ki vsebuje pravni pouk. Po izteku pritožbenega roka mednarodne pisarne članic posredujejo v CKRMM NU podatke o izbranih

kandidatih in obvestijo partnerske institucije o nominiranih kandidatih za izmenjavo. Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje razpisa, a zanje ni bilo več

razpoložljivih mest ali sredstev za mobilnosti, so uvrščeni na rezervno listo udeležencev mobilnosti.

Pri SMP ni postopka nominacije. Študenti sami kontaktirajo želeno institucijo v tujini in jih načrtovani Erasmus+ mobinosti.



3. FAZA: Postopek po izboru in pred izmenjavo (SMS/SMP)

CKRMM NU v sodelovanju z mednarodnimi pisarnami članic vse izbrane kandidate seznani s potrebnimi postopki za izvedbo mobilnosti.

Izbrani kandidati od institucije gostiteljice prejmejo potrebna navodila in vso ustrezno dokumentacijo za prijavo na mobilnost v tujini (t. i. prijava na
mobilnost pri tuji instituciji oz. »Application process«). Če tuja institucija ne posreduje ustreznih navodil glede postopka prijave na mobilnost, se je
kandidat dolžan sam pozanimati o tem na instituciji gostiteljici oz. o tem obvestiti matično institucijo, da mu ustrezno pomaga.

Pred pričetkom mobilnosti je potrebno na matični instituciji urediti študijski sporazum in pogodbo o finančni pomoči Erasmus+, na tuji instituciji pa
v celoti opraviti t. i. Application process in pridobiti potrdilo, da ste bili sprejeti na Erasmus+ izmenjavo (npr. »Acceptance letter«).

Institucije gostiteljice pogosto v postopku prijave na mobilnost zahtevajo potrdilo o znanju tujega jezika (največkrat angleščina) pred odhodom na
izmenjavo. Brezplačno lahko svoje znanje angleščine preverite na sledeči spletni strani EFSET.ORG. Sicer pa vam Erasmus+ koordinator lahko v fazi
prijave na mobilnost v tujini dodeli Online Lingustic Support (OLS) licenco za preverjanje vašega jezikovnega predznanja. Rezultati jezikovnega
preverjanja so verodostojni in služijo namenu dokazovanja ravni jezikovnega predznanja.

Pri SMP ni postopka „Application process“. Študenti se za mobilnosti SMP dogovorijo samostojno z izbrano institucijo gostiteljico v tujini.
Študenti in diplomanti morajo imeti pred odhodom v tujino na SMP urejen sporazum o praktičnem usposabljanju in pogodbo o finančni pomoči
Erasmus+.

https://www.efset.org/


3. FAZA: Postopek po izboru in pred izmenjavo (SMS)

Korak 5: Priprava študijskega sporazuma

Vsi izbrani študenti morajo pred odhodom v tujino pripraviti in izpolniti študijski sporazum oz. t. i. »Learning Agreement for Studies«. 

Predloga študijskega sporazuma: 
- Študijski sporazum (za študij) - Word 
- Smernice glede priprave študijskega sporazuma - PDF 

Novost  - Online Learning Agreement

Gre za tripartitno pogodbo med študentom, matično in tujo institucijo, ki opredeljuje študijske vsebine, ki jih bo študent opravljal na 
izmenjavi, kakor tudi vsebine, ki mu bodo po zaključku izmenjave priznane na matični instituciji ob pogoju, da jih bo posameznik uspešno 
opravil v tujini. Študijski sporazum mora biti usklajen in podpisan s strani vseh sodelujočih pred pričetkom izmenjave, zato je prav, da 
študent začne dovolj zgodaj načrtovati vsebine za študijski sporazum. 

Tovrstni sporazum je bistven sestavni del mobilnosti posameznika, brez njega izmenjava Erasmus+ ni mogoča!

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/files/resources/learning-studies_en.docx
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/files/resources/learning-studies-guidelines_en.pdf


Online Learning Agreement

Papirnat študijski sporazum je nadomestilo spletno 
orodje za izdelavo  elektronskega „Learning
agreement-a“.  

Zaenkrat za SMS, kasneje tudi za SMP. 

Obvezna uporaba OLA z novim Erasmus+ 2021-2027. 

Na to temo bo poseben informativni dan.

https://www.learning-agreement.eu/

https://www.learning-agreement.eu/
https://www.learning-agreement.eu/


3. FAZA: Postopek po izboru in pred izmenjavo (SMS)

Minimalno število kreditnih točk (KT), ki jih mora študent zbrati na izmenjavi, je odvisno od vrste mobilnosti, trajanja izmenjave ter 
študijskega programa, pri čemer velja: 

Mobilnosti za študij (SMS), za 1., 2. ali 3. stopnjo študija: 

Trajanje izmenjave v semestrih Trajanje izmenjave Minimalno doseženo število KT 
En (1) semester Od 2 do 6 mesecev 20 
Dva (2) semestra Od 6 do 12 mesecev 40 

Mobilnosti v KIP, za 1., 2. ali 3. stopnjo študija: 

Krajši intenzivni program Trajanje izmenjave Minimalno doseženo število KT 
Udeležba v KIP 5-30 dni 3

Drugače za kratkotrajne mobilnosti SMS za doktorske študente!

Izjema glede minimalnega števila KT so izmenjave, namenjene pisanju zaključnih del. Študent, ki bo v okviru izmenjave opravljal del
zaključne naloge, mora vsebino uskladiti z mentorjem zaključne naloge, na instituciji gostiteljici pa si mora poiskati so-mentorja.
Predvideno število KT se določi na podlagi dogovora z mentorjem zaključnega dela in na podlagi dolžine trajanja izmenjave.
Če študent ne doseže minimalnega števila KT oz. iz neupravičenih razlogov ne opravi v sporazumu predvidenih obveznosti, lahko Nova
univerza ali članica od študenta zahteva vračilo izplačane Erasmus+ finančne pomoči.



3. FAZA: Postopek po izboru in pred izmenjavo (SMP)

Korak 5: Priprava sporazuma o praktičnem usposabljanju 

Vsi izbrani študenti morajo pred odhodom v tujino pripraviti in izpolniti sporazum o praktičnem usposabljanju oz. t. 
i. »Learning Agreement for Traineeship«. 

Predloga Sporazuma o praktičnem usposabljanju:

- Sporazum o praktičnem usposabljanju - Word

- Smernice glede priprave sporazuma o praktičnem usposabljanju - PDF

Gre za tripartitno pogodbo med študentom, matično in tujo institucijo, ki opredeljuje vsebine praktičnega
usposabljanja, ki jih bo študent opravljal na izmenjavi, kakor tudi vsebine, ki mu bodo po zaključku izmenjave
priznane na matični instituciji ob pogoju, da jih bo posameznik uspešno opravil v tujini. Sporazum o praktičnem
usposabljanju mora biti usklajen in podpisan s strani vseh sodelujočih pred pričetkom izmenjave, zato je prav, da
študent začne dovolj zgodaj načrtovati vsebine za sporazum o praktičnem usposabljanju. Tovrstni sporazum je
bistven sestavni del mobilnosti posameznika, brez njega izmenjava Erasmus+ ni mogoča.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/files/resources/learning-traineeships_en.docx
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/learning-traineeships-guidelines_en.pdf


3. FAZA: Postopek po izboru in pred izmenjavo (SMP)

Minimalno število kreditnih točk (KT), ki jih mora študent zbrati na izmenjavi, je odvisno od vrste mobilnosti, trajanja izmenjave ter 
študijskega programa, pri čemer velja: 

Mobilnosti za študij (SMP), za 1., 2. ali 3. stopnjo študija: 

Trajanje izmenjave v semestrih Trajanje izmenjave Minimalno doseženo število KT 
En (1) semester Od 2 do 6 mesecev 20 
Dva (2) semestra Od 6 do 12 mesecev 40 

Drugače za kratkotrajne mobilnosti SMP za doktorske študente!



3. FAZA: Postopek po izboru in pred izmenjavo (SMS/SMP)

Korak 6: Pogodbe o finančni pomoči Erasmus+ (dotacija) 

Študenti za pridobitev Erasmus+ finančne pomoči na CKRMM NU naslovijo Prošnjo za pridobitev Erasmus+ štipendije skupaj z obveznimi prilogami. Prošnji
morajo priložiti potrdilo institucije gostiteljice o sprejemu na izmenjavo (npr. t. i. »Letter of Acceptance«).

- Prošnja za pridobitev Erasmus+ štipendije za študij/prakso – Word 

Pogodbo pripravi CKRMM NU upoštevajoč finančna pravila Erasmus+ in razpoložljiva sredstva Erasmus+ projekta Nove univerze za posamezno razpisno
obdobje. Obvezna priloga te pogodbe je tudi podpisan Študijski sporazum.
Vzorec pogodbe finančni pomoči Erasmus+ (za študente): 

- Sporazum o nepovratnih sredstvih– študenti (EN, 2017)

- Sporazum o nepovratnih sredstvih– študenti (SI, 2017)

CKRMM NU odobri vse prošnje za pridobitev Erasmus+ štipendije, ki so prispele v predvidnem roku in dodeli štipendije v višini, kot to določa programski
vodnik Erasmus+ za vsako pogodbeno leto.
Če je na voljo manj razpoložljivih sredstev za dotacije, kot je prošenj, lahko CKRMM NU posameznim kandidatom odobri štipendijo, ki ne pokriva celotnega
trajanja izmenjave, ne more pa znižati višine mesečnega zneska štipendije. Če pa sredstva na projektu ostajajo, lahko CKRMM NU v dogovoru z mednarodnimi
pisarnami članic NU odobri podaljšanje izmenjav študentom, ki so za to zaprosili, ali objavi dodaten razpis za mobilnost do porabe vseh sredstev.
Študent prejme sredstva v višini 80% celotnega odobrenega zneska štipendije po podpisu pogodbe o finančni pomoči Erasmus+ že pred pričetkom izmenjave.
Preostali znesek štipendije prejme po zaključku mobilnosti in oddaji potrebnih dokazil v skladu z določili Pravilnika Nove univerze in njenih članic o mobilnosti
Erasmus+.
Študent se lahko udeleži mobilnosti tudi brez finančne pomoči Erasmus+ (»zero grant«). V tem primeru podpiše Pogodbo o statusu Erasmus+ študenta, ki jo

pripravi CKRMM NU, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe Pogodbe o finančni pomoči Erasmus+. Pogodba zagotavlja spoštovanje vseh pravic in

dolžnosti, ki pripadajo Erasmus+ študentom.

https://www.nova-uni.si/nova/wp-content/uploads/2021/08/Prosnja-za-pridobitev-dotacije-Erasmus.docx
http://www.erasmusplus.si/wp-content/uploads/2017/05/II.8-Annex-HE-Grant-Agreement_studies-and-traineeships_2017.docx
http://www.erasmusplus.si/wp-content/uploads/2017/05/II.8-Annex-HE-Grant-Agreement_studies-and-traineeships_2017_slo.docx


4. FAZA: Postopek med izmenjavo

Različni faktorji (bolezen, sprememba predmetnika v tujini, višja sila, ipd.) lahko vplivajo na potek izmenjave, temu pa sledijo ustrezni postopki, ki študentom

omogočijo učinkovito upravljanje lastne mobilnosti. Glede na situacijo imajo študenti na voljo več opcij za upravljanje mobilnosti, in sicer:

Spremembe (študijskega) sporazuma

Študent ima pravico med potekom mobilnosti zamenjati izbrane (študijske) vsebine in spremeniti (študijski) sporazum. O tem mora obvestiti institucijo

gostiteljico in članico NU takoj, ko ugotovi, da želi vsebine zamenjati oziroma najkasneje v roku tridesetih (30) dni po prihodu na tujo institucijo. Obema mora v

odobritev predložiti spremembe (učnega) sporazuma v predvideni fizični ali digitalni obliki. V primeru, da študent članice NU ne obvesti o spremembah in ji ne

predloži v podpis spremembe (učnega) sporazuma, mu članica NU teh vsebin ni dolžna priznati kot opravljeno študijsko obveznost.

Pri SMP je to redek pojav.

Podaljšanje mobilnosti

Ob soglasju institucije gostiteljice, članice NU in CKRMM NU lahko študent v najkasneje 30 dneh pred iztekom pogodbenega obdobja mobilnosti zaprosi za

podaljšanje mobilnosti, pri čemer skupno obdobje trajanja mobilnosti ne sme preseči 12 mesecev na posamezno študijsko stopnjo. Utemeljeno prošnjo za

podaljšanje mobilnosti študenti oddajo pisno svojemu Erasmus koordinatorju na fakulteti članici. Ta obvesti CKRMM NU, ki preveri razpoložljivost sredstev za

morebitno financiranje dodatnega obdobja v tujini.

Odpoved mobilnosti in višja sila

Študenti lahko svojo mobilnost odpovejo kadarkoli. Pisno odpoved podajo svojemu Erasmus+ koordinatorju, ki z odpovedjo seznani tudi institucijo gostiteljico.

Študent je dolžan vrniti izplačano Erasmus+ finančno pomoč, vse ostale stroške vezane na nerealizirano mobilnosti (npr. najemnine v tujini, prevoz, ipd.) pa je

dolžan kriti sam.

V primeru odpovedi zaradi višje sile morajo študenti obvestiti Erasmus+ koordinatorja. Kot višja sila so miljene nepredvidljive izjemne razmere ali dogodek,

na katere udeleženec ne more vplivati in ki jih ni mogoče pripisati njegovi napaki ali malomarnosti.



5. FAZA: Postopek po izmenjavi (SMS)

Korak 7:Priznavanje v tujini opravljenih študijskih obveznosti

Najkasneje v tridesetih (30) dneh po zaključku izmenjave lahko študent na študijsko komisijo članice naslovi prošnjo priznavanje v tujini opravljenih študijskih

obveznosti. Prošnjo odda v elektronski obliki prek Visokošolskega informacijskega sistema članice (VIS). Prošnji mora priložiti izpolnjen in podpisan obrazec za

priznavanje v tujini opravljenih s pripadajočimi prilogami.

• Prošnja za priznavanje v tujini opravljenih študijskih obveznosti – Word 

Obvezne priloge Prošnje za priznavanje v tujini opravljenih študijskih obveznosti, ki jih študent ob vrnitvi na matično institucijo odda Erasmus+

koordinatorju, so:

• študijski sporazum in njegove spremembe sporazuma, če te obstajajo (z ustrezno izpolnjenim in podpisanim razdelkom po mobilnosti) 

• končno poročilo Erasmus+ z opisom Erasmus+ izkušnje - Word  

• potrdilo o opravljenih izpitih, ki mu ga izda institucija gostiteljica z opisi opravljenih učnih vsebin in ocenjevalno lestvico za pretvorbo ocen (prepis ocen 

oz. t. i. »Transcript of Records«).

Dodatna dokazila za študente, ki so v okviru izmenjave opravljal del zaključne naloge:

• potrdilo so-mentorja na instituciji gostiteljici ali drugo obliko potrdila institucije gostiteljice, s čimer se dokazuje, da je študent izpolnil v sporazumu 

določene obveznosti;

• vsebina zaključne naloge, ki je bila izdelana v okviru Erasmus+ izmenjave.

Študent je po zaključku obdobja mobilnosti dolžan izpolniti EU spletno anketo, ki mu je posredovana s strani nacionalne agencije oz. EK, in sicer najkasneje v

roku tridesetih (30) koledarskih dni od prejema poziva za izpolnitev. V kolikor študent ne izpolni in odda spletne EU ankete, lahko članica NU od njega zahteva

vrnitev dela ali v celoti prejete finančne podpore. Za študente, ki se mobilnosti udeležijo v okviru KIP, se smiselno uporabljajo pravila priznavanja, ki veljajo za

mobilnost študentov za študij (SMS) ter določa o priznavanju v tujini opravljenih obveznosti po Pravilniku o študiju članice.

https://www.nova-uni.si/nova/wp-content/uploads/2021/08/Prosnja-za-priznavanje-v-tujini-opravljenih-studijskih-obveznosti.docx
https://www.nova-uni.si/nova/wp-content/uploads/2021/08/Koncno-porocilo-Erasmus.docx


5. FAZA: Postopek po izmenjavi (SMP)

Korak 7:Priznavanje v tujini opravljenih obveznosti

Najkasneje v tridesetih (30) dneh po zaključku izmenjave lahko študent na študijsko komisijo članice naslovi prošnjo priznavanje v tujini 
opravljenih obveznosti. Prošnjo odda v elektronski obliki prek Visokošolskega informacijskega sistema članice (VIS). Prošnji mora priložiti 
izpolnjen in podpisan obrazec za priznavanje v tujini opravljenih obveznosti s pripadajočimi prilogami.

• Prošnja za priznavanje v tujini opravljenih študijskih obveznosti – Word

Obvezne priloge Prošnje za priznavanje v tujini opravljenih študijskih obveznosti, ki jih študent ob
vrnitvi na matično institucijo odda Erasmus+ koordinatorju, so:

• sporazum o praktičnem usposabljanju in njegove morebitne spremembe, če te obstajajo (z
ustrezno izpolnjenim in podpisanim razdelkom po mobilnosti)
• končno poročilo Erasmus+ z opisom Erasmus+ izkušnje - Word
• potrdilo o opravljenem praktičnem usposabljanju, ki mu ga izda institucija gostiteljica (npr.
»potrdilo o mobilnosti Europass«).

Študent je po zaključku obdobja mobilnosti dolžan izpolniti EU spletno anketo, ki mu je posredovana s strani nacionalne agencije oz. EK, in 
sicer najkasneje v roku tridesetih (30) koledarskih dni od prejema poziva za izpolnitev. V kolikor študent ne izpolni in odda spletne EU 
ankete, lahko članica NU od njega zahteva vrnitev dela ali v celoti prejete finančne podpore.

https://www.nova-uni.si/nova/wp-content/uploads/2021/08/Prosnja-za-priznavanje-v-tujini-opravljenih-studijskih-obveznosti.docx
https://www.nova-uni.si/nova/wp-content/uploads/2021/08/Koncno-porocilo-Erasmus.docx
https://www.europass.si/kaj-je-europass/europass-mobilnost/


5. FAZA: Postopek po izmenjavi (SMS/SMP)

Korak 8: Priznavanje obveznosti

Postopek priznavanja v tujini opravljenih obveznosti članica NU izpelje v skladu s pravili in postopki, opredeljenimi v Pravilniku o študiju članice.
Študentu se v tujini opravljene študijske obveznosti priznajo bodisi kot obvezni, izbirni ali dodatni predmet. Pri tem se upošteva ustrezno pretvorbo ocen in
vrednost KT.
Če študent uveljavlja priznanje obveznega predmeta, mora prošnji za priznavanje priložiti tudi učni načrt oz. drug dokument iz katerega so razvidni: ime
predmeta, vsebina predmeta, število KT oz. število ur ter nosilec predmeta.
Študentu se lahko priznajo KT pridobljene pri predmetu, ki je po naslovu enak, vendar po vsebini različen od že opravljenega, ne priznajo pa se KT pridobljene
pri predmetih, ki so po vsebini enaki že opravljenem predmetom oz. pri predmetih, ki niso bili opredeljeni v študijskemu sporazumu oz. v njegovi morebitni
kasnejši spremembi.

Korak 9: Vpis v indeks in prilogo k diplomi

Študentu se v tujini opravljene obveznosti vpišejo v elektronski indeks.

Pri obveznih ali izbirnih predmetih, ki so predvideni po študijskem programu članice, in so bil s strani študenta opravljeni na podlagi izmenjave, se ob vpisu v

elektronski indeks ohrani izvirni naslov predmeta v slovenščini ter doda opombo, da je predmet delno ali v celoti opravljen v okviru Erasmus+ izmenjave.

Pri izbirnih predmetih, ki po študijskem programu članice niso predvideni, in so bil s strani študenta opravljeni na podlagi izmenjave, se ob vpisu v elektronski

indeks ohrani izvirni naslov predmeta v tujem jeziku, ter doda opombo, da je predmet delno ali celoti opravljen v okviru Erasmus+ izmenjave.

Pri predmetih, ki po študijskem programu članice niso predvideni in se študentom priznajo kot dodatne obveznosti, se ohrani izvirni naslov predmeta v tujem

jeziku, ter doda opombo, da je predmet delno ali celoti opravljen v okviru Erasmus+ izmenjave.

Ocena, pridobljena pri predmetu, opravljenem na partnerski instituciji, se zgolj prevede v nacionalni ocenjevalni sistem. Spreminjanje ocene ni dovoljeno.

Obdobje mobilnosti v tujini mora biti vpisano tudi v Prilogo k diplomi.

Pri mobilnostih diplomantov ni vpisa in indeks in prilogo k diplomi, pač pa se izda potrdilo o mobinosti Eruopass.



Ponovna reintegracija mobilnih študentov v učni proces doma

Kakšne oblike prilagoditve študija obstajajo za Erasmus+ študente?

Center za karierni razvoj in mednarodno mobilnost Nove univerze ter mednarodne pisarne članic skrbijo za uspešno reintegracijo študentov v domač učni
proces po zaključku Erasmus+ mobilnosti v tujini. Institucionalni koordinator Nove univerze ter Erasmus+ koordinatorji fakultet članic opremijo študente z
vsemi relevantnimi informacijami vezanimi na študij za čas njihove odsotnosti. Pri ponovni reintegraciji Erasmus+ študentov v učni proces sodelujejo tudi
Erasmus+ tutorji članic Nove univerze.

Nova univerza omogoča udeležencem Erasmus+ mobilnosti še dodatno prilagoditev študijskega procesa, kot to določa Pravilnik Nove univerze in njenih
članic o mobilnosti Erasmus+, in sicer:

15. člen (oprostitev odsotnosti študenta zaradi mobilnosti)

Odsotnost študenta zaradi udeležbe na Erasmus+ mobilnosti se šteje kot opravičena odsotnost, zaradi katere se mora študentu omogočiti individualno
naknadno opravljanje določenih študijskih obveznosti na članici NU (npr. opravljanje izpitov za obdobje, ko je bil odsoten, priprava in/ali zagovor seminarske
naloge ipd.) Postopke individualnega opravljanja posameznih študijskih obveznosti podrobno ureja Pravilnik o študiju članice NU.

Zaradi odsotnosti na obveznih vajah pri določenem predmetu študentu ne sme biti onemogočeno opravljanje izpita za tekoče akademsko leto. Nosilec
takega predmeta lahko študentu določi dodatne naloge, s katerimi bo nadomestil zamujene vaje ali druge obveznosti iz predmeta, vendar dodatne zadolžitve
ne smejo biti tako obsežne, da bi bilo zaradi njih študentu onemogočeno opravljanje izpita za tekoči letnik.



Finančna in pogodbena pravila Erasmus+
Programske države

VIR: Seminar za prijavitelje KA1 – terciarno izobraževanje, Cmepius, 14. 4. 2021



Finančna in pogodbena pravila Erasmus+
Partnerske države

VIR: Seminar za prijavitelje KA1 – terciarno izobraževanje, Cmepius, 14. 4. 2021



Finančna in pogodbena pravila Erasmus+
Sredstva za pot v partnerske države glede na pas razdalje

VIR: Seminar za prijavitelje KA1 – terciarno izobraževanje, Cmepius, 14. 4. 2021



Finančna in pogodbena pravila Erasmus+
Doktorski študenti in kratkoročne mobilnosti

VIR: Seminar za prijavitelje KA1 – terciarno izobraževanje, Cmepius, 14. 4. 2021



Finančna in pogodbena pravila Erasmus+
Udeležba v KIP

KAJ SO KRATKI INTENZIVNI PROGRAMI (KIP?)

VIR: Seminar za prijavitelje KA1 – terciarno izobraževanje, Cmepius, 14. 4. 2021



Finančna in pogodbena pravila Erasmus+
Udeležba v KIP

VIR: Seminar za prijavitelje KA1 – terciarno izobraževanje, Cmepius, 14. 4. 2021



Finančna in pogodbena pravila Erasmus+
Finančna podpora za udeležbo v KIP

VIR: Seminar za prijavitelje KA1 – terciarno izobraževanje, Cmepius, 14. 4. 2021



Finančna in pogodbena pravila Erasmus+
Finančna podpora za udeležbo v KIP

VIR: Seminar za prijavitelje KA1 – terciarno izobraževanje, Cmepius, 14. 4. 2021

Študenti z manj priložnostmi dobijo še dodatek za pot glede na pas razdalje. 



Finančna in pogodbena pravila Erasmus+
Finančna podpora za udeležbo v KIP

VIR: Seminar za prijavitelje KA1 – terciarno izobraževanje, Cmepius, 14. 4. 2021



Online linguistic support

http://erasmusplusols.eu/



Online linguistic support

Spletno orodje Evropske komisije za merjenje
napredka/izboljšanja jezikovnih kompetenc udeležencev
izmenjave.

Znanje jezika se preveri pred odhodom na izmenjavo in po
povratku.

Obsega :

• Preverjanje jezikovnega predzadnja (Language
Assessment)

• Spletni tečaj jezika (Language Course)

Za študenta, ki gre na izmenjavo, je test obvezen.

Podpora OLS zagotavlja udeležencem dolgoročne mobilnosti
v okviru programa Erasmus+ priložnost, da ocenijo svoje
spretnosti v znanju tujih jezikov.

Prilagodljivost orodja vam omogoča, da delate s svojim
tempom in učno izkušnjo prilagodite svojim potrebam.

Več informacij je dostopnih TUKAJ. 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sl/viri-in-orodja/spletna-jezikovna-podpora


Pomožno gradivo

Pomožno gradivo: 

• Pravilnik Nove univerze in njenih 
članic o mobilnosti Erasmus+

• Erasmus+ programski vodnik

• Spletišče Cmepius (o Erasmus+)

• Spletišče Evropske komisije 
Erasmus+

https://www.nova-uni.si/nova/wp-content/uploads/2021/08/PRAVILNIK-ERASMUS-NU-za-objavo-na-spletu.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://www.cmepius.si/mednarodno-sodelovanje/moznosti-sodelovanja/erasmus/
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/


KONTAKTI IN INSTITUCIONALNI PODATKI 

INSTITUCIONALNI PODATKI 

Nova univerza
PIC koda: 906996270
OID koda: E10256013
Erasmus ID koda: SI NOVA-GO07
Erasmus univerzitetna listina: Erasmus Charter for Higher
Education 2021-2027
Izjava o politiki Erasmus: Erasmus policy statement

EVRO- PF PIC koda: 950105010
Erasmus ID koda: SI NOVA-GO07
Izjava o politiki Erasmus: Erasmus policy statement

FDŠ  PIC koda: 947971204
Erasmus ID koda: SI NOVA-GO07
Izjava o politiki Erasmus: Erasmus policy statement

FSMŠ  PIC koda: 900478646
Erasmus ID koda: SI NOVA-GO07
Izjava o politiki Erasmus: Erasmus Policy Statement
Izjava o politiki Erasmus: Erasmus policy statement

https://www.nova-uni.si/nova/wp-content/uploads/2021/03/ECHE-listina-marec-2020.pdf
https://www.nova-uni.si/nova/wp-content/uploads/2019/12/Nova_University-Erasmus_policy_statement.pdf
https://www.nova-uni.si/nova/wp-content/uploads/2019/12/ERASMUS-POLICY-STATEMENT2.pdf
https://www.nova-uni.si/nova/wp-content/uploads/2019/12/erasmus-policy-statement2013_za-objavo-na-spletu.pdf
https://fsms.nova-uni.si/wp-content/uploads/2020/02/Erasmus-Policy-Statement.pdf
https://www.nova-uni.si/nova/wp-content/uploads/2019/12/erasmus-policy-statement2013_za-objavo-na-spletu.pdf


Hvala za vašo pozornost!


