RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM
ŠTUDIJA V TUJINI PO PROGRAMU ERASMUS +
v študijskem letu 2016/2017

Erasmus+ je novi akcijski program EU za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport, ki se je začel
izvajati januarja 2014. Namen sedemletnega programa je izboljšati spretnosti in zaposljivost ter
podpirati posodobitev sistemov za izobraževanje, usposabljanje in mlade. Novi program Erasmus+
združuje vse trenutne programe EU za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, vključno s
programom Vseživljenjsko učenje (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programom
Mladi v akciji in petimi programi za mednarodno sodelovanje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa,
Edulink in program za sodelovanje z industrializiranimi državami). Namenjen je študentom, ki želijo
študirati in delati v tujini, visokošolskim učiteljem in podjetnikom, ki želijo poučevati v tujini in osebju
v terciarnem izobraževanju, ki se želi udeležiti usposabljanja v tujini. Namenjen je tudi športu. Poleg
tega program visokošolskim zavodom omogoča mreženje ter izvedbo intenzivnih programov in
projektov. Erasmus+ bo zagotovil tudi sredstva za učitelje, vodje usposabljanj, mladinske delavce ter
partnerstva med univerzami, višjimi šolami, šolami, podjetji in nepridobitnimi organizacijami.
Fakulteta za državne in evropske študije je nosilka Erasmus listine, ki je nujno potrebna za
sodelovanje, že od leta 2012, za študijsko leto 2016/2017 pa ima sklenjene naslednje sporazume za
študijske izmenjave na področju študija javne uprave in mednarodnih in diplomatskih študij:

zap.
št.

PARTNERSKA FAKULTETA

Študijsko
leto

Razpoložljiva
mesta

1
2

University of Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha
Universitata Internacional de Catalunya

2014-2020
2014-2020

1., 2. stopnja
1. stopnja

3
4
5
6
7

Faculty of Political Science and Sociology, Universitat
Autonoma de Barcelona
Universidad Catolica San Antonio de Murcia
Universidad de León
Universidad de Valladolid
Julius-Maximilians- University of Würzburg

2015 - 2020
2014-2020
2014-2020
2014-2020
2014-2020

1. stopnja
1. stopnja
1., 2. stopnja
1., 2. stopnja
2. 3. stopnja

8
9
10
11

University of Mainz, Nemčija
Europa-Universitaet Flensburg
Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg
Haute Ecole Libre Mosane

2014-2020
2014-2020
2014-2020
2014-2020

1., 2. stopnja
1., 2. stopnja
1. stopnja
1. stopnja

12
13

Haute Ecole de la Province de Liege, Belgija
University of Ruse, Bolgarija

2014-2020
2014-2020

2. stopnja
1., 2. stopnja

14

Riga Graduate School of Law

2014-2020

1., 2. stopnja

15
16
17
18

Rigas Stradins University, Latvija
Dimitrie Cantemir University, Romania
Romanian-American University, Romania
Masaryk University, Brno

2014-2020
2014-2021
2014-2020
2014-2020

1., 2. stopnja
1., 2. stopnja
1., 2. stopnja
2. stopnja

19

Metropolitan University Prague, Češka

2014-2020

1., 2. stopnja

20

School of Management and Technology of Felgueiras,
Portugalska
2014-2020

1., 2. stopnja

21

ISCET - Instituto Superior de Ciencias Empresariais e
do Turismo, Portugalska
2014-2020

1., 2. stopnja

22

Andrássy University Budapest, Madžarska

2. stopnja

23
24
25

Budapest College of Communication and Business,
Budimpešta
2014-2020
University of Debrecen
2014-2020
University of Dubrovnik
2014-2020

1. stopnja
1., 2. stopnja
1., 2. stopnja

26

Faculty of Economics and Business, Zagreb

2014-2020

pedagoško
osebje

27

Universidade Nova de Lisboa, Portugalska

2015-2021

pedagoško
osebje

28

Yildirim Beyazit University, Turčija

2016-2020

1., 2. stopnja

2014-2020

Skupno trajanje odobrenih dotacij Erasmus na posamezni študijski stopnji ne sme preseči 12
mesecev. Študent lahko prejme nepovratna sredstva za različno dolga obdobja mobilnosti v višini do
največ 12 mesecev v okviru vsakega študijskega cikla (1., 2. ali 3. stopnja), neodvisno od števila in
vrste dejavnosti mobilnosti.
POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA RAZPISU:
Na razpis se lahko prijavi študent fakultete, ki izpolnjuje osnovne pogoje za pridobitev statusa
»Erasmus študenta«, ki jih določa program:
- da ima v času prijave na razpis in v celotnem času študija v tujini aktiven status študenta na
matični fakulteti,
- da v času dosedanjega študija še ni bil »Erasmus študent z namenom študija« in
- da je v času izmenjave vpisan najmanj v drugi letnik dodiplomskega študija (ne velja za
podiplomski študij).
Poleg tega mora biti študent v vsakem primeru državljan ene od sodelujočih držav ali pa v eni od teh
držav imeti stalno bivališče; študent se mora pred odhodom z vsemi vpletenimi dogovoriti glede

vsebine obveznosti v tujini (podpisan Študijski sporazum), izmenjava pa lahko poteka le na partnerski
fakulteti v tujini.
Vsak študent ima v času študija enkrat možnost mobilnosti z namenom študija in enkrat mobilnosti
z namenom prakse.
Načeloma velja pravilo, da je status študenta v času izmenjave izenačen s statusom študentov v
državi destinacije. Študent ohrani vse vire štipendiranja iz matične države in ne plača šolnine na
instituciji gostiteljici. Partnerska institucija gostujočim študentom v okviru programa Erasmus ne sme
zaračunavati stroškov šolnine, vpisnine, izpitov, vstopa v knjižnico, uporabe laboratorijev ali
podobno; študentu se lahko zaračuna le manjše zneske za zavarovanje (osnovno/nujno), članstvo v
študentski organizaciji, drobni material (kopije, laboratorijski material ipd.).

VLOGA ZA PRIJAVO NA RAZPIS vsebuje:
 prijavni obrazec (dosegljiv na spletni strani fakultete);
 potrdilo o znanju tujih jezikov (priporočljivo);
 življenjepis
(priporoča
se
Europass
življenjepis
na
povezavi:
http://www.europass.si/europass_zivljenjepis.aspx; v življenjepisu naj študent napiše tudi
obštudijske dejavnosti)
 motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh (pričakovanja od študija v tujini
itd.);
 potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna povprečna ocena študija.
Študent, ki želi oditi na študij v tujino kot »Erasmus študent«, izpolni prijavni obrazec in ga skupaj z
obveznimi prilogami do 3. maja 2016 odda na fakulteto. Nepopolne prijave in prijave oddane po
predpisanem roku za oddajo, ne bodo obravnavane.

MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG IN IZBOR KANDIDATOV:
Kandidate se bo izbiralo s fakultetnim koordinatorjem programa Erasmus (doc. dr. Gorazdom
Justinkom). Izbira se bo opravila na podlagi pisnih prijav, po potrebi tudi na podlagi intervjujev.
Osnovna merila pri izboru so:
- Dosedanji študijski uspeh; upošteva se povprečna ocena študija, od 0 do 10 točk,
- Motivacijsko pismo, od 0 do 10 točk.
Dodatna merila lahko predstavljajo zahteve partnerskih fakultet glede izpolnjevanja določenih
pogojev.
Vsi kandidati bodo obveščeni pisno po pošti.
Za kandidata, ki se prijavlja na razpis se šteje, da se strinja z vsemi zapisanimi pravili postopka in
izbire.
NOVO – Online Linguistic Support (OLS) - Spletno orodje/sistem Evropske komisije za merjenje
napredka/izboljšanja jezikovnih kompetenc posameznikov (udeležencev mobilnosti) preko
opravljanja preizkusa jezikovnega znanja pred in po mobilnosti in možnostjo obiskovanja spletnega

jezikovnega tečaja in kot del priprave na kakovostno mobilnost. Za študenta, ki gre na izmenjavo je
test obvezen.
ROK PRIJAVE:
Rok za prijavo na študijsko mobilnost v okviru programa Erasmus v študijskem letu 2016/2017 je
torek 3. maj 2016!

INFORMACIJE O RAZPISU:
Dodatne informacije o razpisu lahko zainteresirani študenti dobijo:
 osebno v tajništvu fakultete (v času uradnih ur)
 na e-naslovu: maja.bohinjc@fds.si
 na telefonski številki: 04/ 260 18 56

KORISTNE INFORMACIJE:
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 študiral
v tujini. Naknadne spremembe študijskega sporazuma so dovoljene, če se z njimi strinjajo vsi vpleteni
(študent, matična institucija in institucija gostiteljica).

Študenti morajo v tujini v enem semestru pridobiti najmanj 20 ECTS kreditov, v dveh semestrih pa
najmanj 40 ECTS kreditov. V tujini opravljene obveznosti morajo biti priznane na matični instituciji.
Ne glede na vrsto mobilnosti (z namenom študija ali prakse) je status Erasmus študenta v tujini (naj
bi bil) enak statusu domačega študenta v tisti državi. Na domači instituciji študent ohrani status, ki
ga ima ob odhodu.

FINANČNA DOTACIJA:
Na podlagi odobrenih sredstev Evropske Komisije bo Nacionalna agencija (Center RS za mobilnost in
evropske programe izobraževanja in usposabljanja – CMEPIUS) fakulteti odobrila sredstva za
sofinanciranje določenega števila študentov in mesecev študija v tujini v študijskem letu 2016/2017.
Študent programa Erasmus ni samodejno upravičen do Erasmus finančne dotacije. Slednjo pridobi
na podlagi oddane vloge. Dotacija Erasmus le sofinancira stroške bivanja v tujini in ne pokrije
stroškov v celoti.
Izmenjave se lahko udeležite kot Erasmus študent brez Erasmus dotacije. Gre za tiste študente, ki
izpolnjujejo vse pogoje Erasmus mobilnosti in so upravičeni do vseh ugodnosti statusa Erasmus, ne
prejmejo pa Erasmus dotacije. Erasmus študentu NI potrebno plačati šolnine instituciji gostiteljici.
Študent, ki odhaja v tujino, še naprej prejema celoten znesek morebitne nacionalne štipendije.

Pravice, obveznosti in odgovornosti študentov pri dodelitvi finančne pomoči bodo konkretneje
opredeljene v Pogodbi o finančni dotaciji, ki jo mora študent s fakulteto skleniti pred odhodom na
študij v tujino.
Poleg Erasmus finančne dotacije se bo fakulteta prijavila tudi na vsakoletni razpis Javnega sklada
Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za pridobitev dodatne štipendije za študente, ki
bodo odšli na izmenjavo v tujino.

Lep pozdrav,
Fakulteta za državne in evropske študije

