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ERASMUS+

 Erasmus+ je program evropskega sodelovanja na

področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa.

 Program podpira aktivnosti na področju izobraževanja,

usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih

vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko

šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.).

 Ključni ukrep 1 (KU1) je ukrep za učno mobilnost

posameznikov, s katero želi EU do leta 2020 doseči

mobilnost pri 20% študentov terciarnega izobraževanja.







KAJ ERASMUS+ PONUJA 

ŠTUDENTOM PF UL

da del študijskih obveznosti vpisanega programa 
namesto na domači (matični) fakulteti opravijo 
na partnerski instituciji v tujini (OP. 3-12 mesecev na 
vsaki stopnji študija)

ALI

da v eni od sodelujočih držav opravijo prakso 

(OP. 2-12 mesecev na vsaki stopnji študija)

PA TUDI:

spoznavanje študentskega ali/in delovnega okolja v tujini, osebnostno
rast in razvoj novih kompetenc, večjo zaposljivost, prepoznavnost,
nove izkušnje, veliko novih poznanstev, pripadnost vrednotam EU



ERASMUS+ NI EDINA 

OPCIJA ZA IZMENJAVE

nekateri drugi programi: NFM, CEEPUS

 meduniverzit. ali medfakultetni bilateralni sporazumi s
partnerskimi institucijami (npr. izmenjave AEN ali MAUI
preko Rektorata UL; izmenjave v Švico, Črno goro, ZDA,
Brazilijo, Rusijo in na Kitajsko preko PF UL)

t.i. “free mover“ izmenjave

PREDNOSTI ERASMUSA: dostopnost informacij o programu, enostaven 
postopek prijave, veliko število izbranih, velika administrativna 
pomoč pred, med in po izmenjavi, zagotovljena finančna pomoč





KAJ PRINAŠA STATUS 

ERASMUS+ ŠTUDENTA
 status Erasmus študenta je (naj bi bil) enak statusu domačega študenta v tisti 

državi

 na domači instituciji ohranim status, ki ga imam ob odhodu

 na instituciji gostiteljici ne plačam šolnine, izpitov, itd.

 pridobitev finančne pomoči oz. t.i. Erasmus štipendije 

 ohranitev nacionalne štipendije

POMEMBNO: pravice in obveznosti zapisane v Erasmus študentski listini -
http://www.erasmusplus.si/wp-content/uploads/2015/05/SL-E-student-charter-
web-hori.pdf

http://www.erasmusplus.si/wp-content/uploads/2015/05/SL-E-student-charter-web-hori.pdf


FINANČNA POMOČ

ERASMUS DOTACIJA (vir: EU)
 za študente UL predvidoma cca. 370-520 EUR/mesec za 

študij in 470-620 EUR/mesec za prakso 

 višina dotacije različna glede na državo izmenjave! 

 običajno ne pokrije vseh stroškov bivanja v tujini

 točni zneski bodo znani oz. potrjeni šele poleti 2019

DODATEK (vir: Javni sklad RS za razvoj kadrov)???
 v letu 2018/19 znaša 64 EUR/mesec

 ni še znano, ali bo na voljo tudi v št. letu 2019/20



VIŠINA ZNESKA DOTACIJE V 2018/19 

(EUR/MESEC) 

Skupina 1 

Programske države z 

visokimi stroški 

bivanja 

Danska, Finska, Irska, Islandija, 

Lihtenštajn, Luksemburg, Norveška, 

Švedska, Velika Britanija 

520 – 620
(študij-praksa) 

Skupina 2 

Programske države s 

srednjimi stroški 

bivanja 

Avstrija, Belgija, Ciper, Francija,  

Grčija, Italija, Malta, Nemčija, 

Nizozemska, Portugalska, Španija

450 – 550
(študij-praksa)

Skupina 3 

Programske države z 

nižjimi stroški bivanja 

Bolgarija, Češka, Estonija, Hrvaška, 

Latvija, Litva, Madžarska, 

Makedonija, Poljska, Romunija, 

Slovaška, Slovenija, Turčija (Srbija?)

370 – 470
(študij-praksa) 



DODATNA FINANČNA POMOČ 
ERASMUS+ ŠTUDENTOM:

 Študenti iz t.i. „okolij z omejenimi možnostmi“
bodo predvidoma upravičeni do posebnega 
dodatka (v letu 2018/19 znaša ta dodatek 200-220 
EUR/mesec; osnova za dodelitev je bilo doslej 
ustrezno dokazilo oz.  odločba vsaj enega od 
članov skupnega gospodinjstva – npr. državna 
štipendija, izredna denarna socialna pomoč, 
otroški dodatek, varstveni dodatek ali dodatek za 
velike družine).

 Študenti s posebnimi potrebami lahko zaprosijo še 
za dodatna finančna sredstva. 



KDO VSE SODELUJE V 

PROGRAMU ERASMUS+

PROGRAMSKE DRŽAVE:

 28 držav članic EU

 države EGP/EFTA: Norveška, Islandija in Liechtenstein

 državi kandidatki za članstvo v EU: Turčija in Makedonija 

 Srbija ?

(OP. Švica (žal) ne sodeluje; VB vsaj do marca 2019 še!)

POTENCIALNE INSTITUCIJE GOSTITELJICE (= UNIVERZE V TUJINI):

 vse institucije iz teh držav, ki so tudi nosilke ECHE listine

NUJNI POGOJ ZA ŠTUDIJSKO IZMENJAVO:

 podpisan medfakultetni bilateralni dogovor o sodelovanju (osnova za 
razpisana mesta!)



KAKO SE KOT ŠTUDENT PF PRIJAVIM 

ZA ERASMUS IZMENJAVO?

1)pozorno preberem razpis, objavljen na spletni strani PF

2)ugotovim, če sploh izpolnjujem razpisne pogoje:

 imam status študenta (ob prijavi in cel čas izmenjave !!!)

 v času prijave sem vpisan vsaj v 3. letnik študija (izmenjava za študij) oz. v 2. 
letnik (praksa)

 v preteklosti nisem odpovedal že potrjene izmenjave

3)najdem čim več informacij o destinacijah, ki me zanimajo 
(glavni viri: uradne spletne strani partnerskih  univerz, kolegi 
študenti, ki so na Erasmusu že bili, info brošure (na voljo v 
medn. pisarni))

4)odločim se, kam in za koliko časa (en semester ali celo št. leto) 
si želim iti

5)v ŠIS-u izpolnim spletno prijavnico in (podpisano!) tiskano 
verzijo kasneje dostavim še v mednarodno pisarno na PF

http://www.pf.uni-lj.si/mednarodno-sodelovanje/erasmus-izmenjave-studentov/izkusnje-studentov-ki-so-se-ze-vrnili-z-izmenjave/


KAKO ODDAM PRIJAVO?

 Prijavni obrazec je zopet spletni (poenostavljen postopek, manj papirja).

 Na voljo je v ŠIS-u (razdelek: Prijava na izmenjavo). 

 Pred pričetkom izpolnjevanja obrazca si moram pripraviti scane
obveznih prilog.

 Prijavljanje v ŠIS-u je časovno omejeno na največ 30 minut. 

 Če sem prijavo v ŠIS-u oddal, a bi si vmes še kaj premislil oz. naredil 
drugače, moram obvestiti mednarodno pisarno, da že oddano prijavo 
izbriše; celoten postopek nato sam ponovim.

POMEMBNO: Ko prijavo oddam elektronsko, jo vseeno še natisnem, 
podpišem in v roku dostavim v mednarodno pisarno na PF (osebno ali 
po pošti).



OBVEZNE PRILOGE OB PRIJAVI

 življenjepis (v slovenščini, priporočljiv je format Europass)

 motivacijsko pismo (v slovenščini, cca. 1-2 strani dolgo; 

razložite, zakaj si želite na izmenjavo na izbrano univerzo ali 

več njih, kaj pričakujete od te izkušnje …)

 kopija dokazil o znanju tujih jezikov (OP: naložiti le en 

skeniran dokument, tudi če bo v njem več dokazil in za 

različne jezike)

 soglasje pedagoškega mentorja (le v primeru izmenjave 

za študij z namenom pisanja zaključne naloge)



ROK ODDAJE

torek, 8. januar 2019, 

do 11.30 ure !!!



MERILA ZA IZBOR

 povprečna ocena študenta v vseh letnikih študija* (kandidatova 

povprečna ocena med 7,2 in 7,69 ima pribitek 3 točke; med 7,7 in 8,19 ima pribitek 6 

točk; med 8,2 in 8,69 ima pribitek 9 točk; nad 8,7 ima pribitek 12 točk), 

 motivacija študenta (motivacijsko pismo se oceni s točkami od 0 do 20),

 znanje tujega jezika, v katerem bo večinsko potekal študijska 

izmenjava (opravljen uradni mednarodni izpit ima pribitek 5 točk),

 dejstvo, da študent pred tem še ni bil na (katerikoli) izmenjavi za 

študij (tak kandidat ima odbitek 20 točk),

 dejstvo, za kakšen namen se študent prijavlja na razpis (kandidat, ki se 

prijavlja za namen priprave zaključne naloge, ima odbitek 15 točk). 

*Pri kandidatih, vpisanih v 1. letnik II. stopnje, se upošteva ocena zaključenega študija na I. stopnji.



RAZPIS ZA IZMENJAVO ZA 

ŠTUDIJ

 preko 230 razpisnih mest

 106 partnerskih fakultet

 28 različnih držav

SEZNAM PARTNERSKIH INSTITUCIJ JE PRILOGA RAZPISA! 



KATERO UNIVERZO IZBRATI?

NUJNO RAZMISLITI O VPRAŠANJIH:

 Katere države, mesta me sploh zanimajo?

 Kaj od izmenjave pravzaprav pričakujem (npr. kvaliteten študij, 
pripravo za kasnejši študij ali delo v tujini, možnost potovanj, 
spoznavanje drugačne kulture, učenje tujega jezika…)?

 Koliko časa naj bom na izmenjavi: celo leto ali 1 semester?

 Ali v mestih, ki me zanimajo, imamo sklenjen sporazum za mojo 
stopnjo študija IN ali sporazum omogoča izmenjavo za tako dolgo 
obdobje, kot si ga želim?

 Si izmenjavo lahko privoščim (kakšni bodo stroški)?

PRIPOROČLJIVO DOBITI INFORMACIJE IZ PRVE ROKE:

 Na spletu preberem predstavitve študentov PF UL, ki so na 
izmenjavi že bili.

 Pridobim kontakte teh študentov in jih še dodatno kaj vprašam.

http://www.pf.uni-lj.si/mednarodno-sodelovanje/erasmus-izmenjave-studentov/izkusnje-studentov-ki-so-se-ze-vrnili-z-izmenjave/


POSEBNE ZAHTEVE TUJIH UNIVERZ

 Določene univerze bodo morda imele zahteve po uradnem 
dokazilu o znanju tujega jezika, ki ga boste morali imeti do oddaje 
prijavnih papirjev na tujo univerzo (t.j. približno v mesecu maju ali 
juniju za izmenjave v jesenskem semestru) – take stvari nujno 
preverite na uradni spletni strani posamezne univerze, ki vas 
zanima

 npr. Univerza EBS iz Wiesbadna zahteva za udeležbo na izmenjavo v jesenskem 
semestru, ki poteka v angleščini, enega od naslednjih certifikatov o opravljenem 
mednarodnem izpitu iz angleščine: TOEFL (min. 90 iBT), IELTS (6.5) ali CAE (ocena
A, B ali C). 

 npr. Univerza v Maastrichtu zahteva kopijo uradnega certifikata o opravljenem 
medn. izpitu iz angleščine (enak minimum kot pri zgornji alineji) za študente, ki 
želijo izbrati predmete iz njihovega magistrskega programa.

 npr. Medn. katalonska univerza iz Barcelone zahteva od Erasmus študentov 
certifikat o znanju španščine DELE (na stopnji B2) 

 Določene univerze začnejo s semestrom precej bolj zgodaj kot 
naša: včasih bodo uvodni tedni jesenskega (prvega) semestra 
potekali že v avgustu (npr. na Norveškem ali Islandiji), bo pa tudi 
konec take izmenjave že pred božičem – UPOŠTEVAJTE, ČE 
NAMERAVATE NA PF UL V SEPTEMBRU OPRAVLJATI ŠTUDIJSKE OBVEZNOSTI

 Jesenski (prvi) semester na Univerzi  Vzhodna Anglija v Norwichu 
traja le 12 tednov



NAJBOLJ ‚ZAŽELENE‘ UNIVERZE 

NA RAZPISU PF UL ZA 2018/19

- Berlin – Humboldt (10 prijav – 5 x 1. želja)

- Groningen (9 prijav – 4 x 1. želja)

- Heidelberg (6 prijav – 5 x 1. želja)

- KU Leuven (5 prijav – 4 x 1. želja)

- Maastricht (5 prijav – 3 x 1. želja)

- Utrecht (5 prijav – 1 x 1. želja)

- Leiden (5 prijav – 1 x 1. želja)

OP: V 1. roku lanskega razpisa prejeli cca.60 prijav.



OBVEZNOSTI NA 

IZMENJAVI ZA ŠTUDIJ

 v enem semestru je potrebno v tujini uspešno pridobiti 
vsaj 20 ECTS (OP: izjema je izmenjava za namen pisanja diplomske, 

magistrske oz. doktorske naloge) + POMEMBNO: te morajo biti 
po vrnitvi tudi priznane na domači fakulteti

 osnova za opravljanje obveznosti je podpisan študijski 
sporazum (t.i. Learning Agreement)

 po vrnitvi je potrebno v mednarodni pisarni vložiti 
prošnjo za priznanje v tujini opravljenih izpitov



IZBIRA PREDMETOV IN 

NAKNADNO PRIZNANJE LE-TEH

 od študentov na izmenjavi pričakujemo, da bodo v tujini izbirali 
predmete s pravnega področja (le take predmete bomo lahko 
potrdili s podpisom na ‘Learning Agreement’-u)

 v tujini opravljene obveznosti, ki so bile predhodno potrjene na 
‘Learning Agreement’-u, bodo po vrnitvi lahko tudi priznane

 v tujini uspešno opravljeni izpiti s področja prava se študentu 
avtomatično lahko vštejejo v izpolnitev obveznosti naših izbirnih
predmetov (o priznanju odloči mednarodna pisarna)

 na izmenjavi - predvsem celoletni - mogoče opraviti tudi 
nekatere obvezne predmete (o popolnem ali delnem priznanju 
le-teh odloči Komisija za študijske zadeve, upoštevaje vsebinsko 
primerljivost in obseg predmeta)

 Več o tej temi je na voljo na: http://www.pf.uni-
lj.si/mednarodno-sodelovanje/erasmus-izmenjave-
studentov/studijske-obveznosti-v-tujini/ in na: http://www.pf.uni-
lj.si/media/priznavanje.obveznosti.opravljenih.v.tujini.pdf

http://www.pf.uni-lj.si/mednarodno-sodelovanje/erasmus-izmenjave-studentov/studijske-obveznosti-v-tujini/
http://www.pf.uni-lj.si/media/priznavanje.obveznosti.opravljenih.v.tujini.pdf


IZMENJAVA Z NAMENOM 

PISANJA ZAKLJUČNEGA DELA

JE TUDI TO MOGOČE??? 

DA, AMPAK:

 ob prijavi potrebno dokazati, kaj bi taka izmenjava 
doprinesla zaključnemu delu (obvezna priloga prijave je 
soglasje mentorja!)

 priporočljivo bolj za doktorske in magistrske študente

 časovno omejeno (3 mesece)

 prednost pri izbiri bodo imeli študenti, ki želijo v tujini 
opravljati izpite 



ERASMUS PRAKSA
 dolžina: min. 2 meseca, maks. 12 mesecev

 kdaj: med 1. 6. 2019 in 30. 9. 2020

 delodajalca poiščete sami v eni od programskih držav

 prakse ni možno opravljati v institucijah EU in njenih agencijah

 t.i. ‘Training Agreement’ (za vzorec le-tega glej: 
http://www.pf.uni-lj.si/mednarodno-sodelovanje/erasmus-
izmenjave-studentov/erasmus-praksa/) določa obseg in vrsto 
dela

Novost programa Erasmus+:

prakso lahko opravljajo tudi diplomanti vseh treh stopenj (t.j.
študenti, ki nimajo več statusa, saj so že diplomirali oz.
magistrirali), toda do največ enega leta po uradnem zaključku
študija, a zaključek prakse mora biti v vsakem primeru
najkasneje 30. 9. 2020)

http://www.pf.uni-lj.si/mednarodno-sodelovanje/erasmus-izmenjave-studentov/erasmus-praksa/


KAKO POISKATI DELODAJALCA?

1. RAZMISLEK  
 kakšna vrsta dela bi bila najbolj primerna zame (glede na zanimanja oz. 

karierne cilje), kakšen tip organizacije (npr. odvetniška pisarna, podjetje, 
razisk. inštitut, mednarodna organizacija, NVO, itd), katere tuje jezike 
obvladam in na kateri stopnji …

2. DOBER CV IN PREDSTAVITVENI DOPIS
 v pomoč lahko obrazec Europass (www.europass.cedefop.europa.eu)

 v predstavitvenem dopisu potencialnim delodajalcem poudarite, da boste 
financirani iz programa Erasmus+, torej boste za njih dejansko brezplačna pomoč 

3. AKTIVNO ISKANJE POTENCIALNIH 
ORGANIZACIJ

 brskanje po spletu, priporočila profesorjev in kolegov, tudi mednarodna služba 
na Rektoratu UL in fakultetna mednarodna pisarna bosta tekom leta vsem 
potrjenim kandidatom občasno pošiljali kake oglase

http://www.europass.cedefop.europa.eu/


SEZNAM POTENCIALNIH 

ORGANIZACIJ 

(OZ. ISKALNIKOV ZA ISKANJE)

SPLETNA STRAN CENTRALNE MEDNARODNE SLUŽBE NA UL:

https://www.uni-
lj.si/mednarodno_sodelovanje_in_izmenjave/program_erasmus_plus/er
asmus_plus_mobilnost_studentov_za_prakso/koristne_povezave_za_isk
anje_studijskih_praks/

https://www.uni-lj.si/mednarodno_sodelovanje_in_izmenjave/program_erasmus_plus/erasmus_plus_mobilnost_studentov_za_prakso/koristne_povezave_za_iskanje_studijskih_praks/


DODATNE INFORMACIJE

PF

 osebno v času uradnih ur (med 10. in 11.30 uro) mednarodne 
pisarne (pritličje levo, poleg referata)

 e-pošta (erasmus@pf.uni-lj.si; darja.rabzelj@pf.uni-lj.si) 

 spletna stran PF UL (zavihek: Mednarodno sodelovanje, 
poglavje: Erasmus) - http://www.pf.uni-lj.si/mednarodno-
sodelovanje/erasmus-izmenjave-studentov/

UL

 www.uni-
lj.si/mednarodno_sodelovanje_in_izmenjave/program_erasmus_plus/

CMEPIUS

 http://www.erasmusplus.si/

mailto:erasmus@pf.uni-lj.si
mailto:darja.rabzelj@pf.uni-lj.si
http://www.pf.uni-lj.si/mednarodno-sodelovanje/erasmus-izmenjave-studentov/
http://www.uni-lj.si/mednarodno_sodelovanje_in_izmenjave/program_erasmus_plus/
http://www.erasmusplus.si/


VAŠA VPRAŠANJA?


