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ERASMUS ŠTUDIJSKA IZMENJAVA 
vs. ERASMUS PRAKSA

 ŠTUDIJSKA IZMENJAVA: 
 za en ali dva semestra grem opravljati svoje študijske obveznosti na 

tujo (partnersko) univerzo
 del študijskih obveznosti opravim drugje kot na domači fakulteti in v 

tujini opravljene obveznosti so mi po vrnitvi priznane

 PRAKSA:
 za nekaj mesecev se grem praktično usposabljati (delati) in 

pridobivati praktične izkušnje s področja študija v tujino (odvetniška 
pisarna, podjetje, državna ustanova, sodišče, mednarodna ali 
nevladna organizacija, zbornica, inštitut, izobraž. ustanova, ipd.)

PRI OBEH TIPIH: 
- nujen podpis tristranskega sporazuma med udeleženci
- spoštovanje načel Erasmus listine

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/files/resources/he-charter_sl.pdf


KAJ PRINAŠA STATUS 
ERASMUS+ ŠTUDENTA

 na domači instituciji ohranim status, ki ga imam ob odhodu

 pridobitev finančne pomoči oz. t.i. Erasmus štipendije 

 ohranitev nacionalne štipendije



ERASMUS PRAKSA
 dolžina: min. 2 meseca, maks. 12 mesecev
 kdaj (če se prijavim na aktualni razpis): kadarkoli v letu 2021 (od 1. 1. 

do 31. 12. 2021)
 delodajalca načeloma poiščete sami v eni od programskih držav
 prakse ni možno opravljati v institucijah EU in njenih agencijah
 Learning 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 študenta na domači fakulteti, saj so že diplomirali oz.
magistrirali), toda do največ enega leta po uradnem zaključku študija,
a zaključek prakse mora biti – v skladu s pogoji aktualnega razpisa - v
vsakem primeru najkasneje 31. 12. 2021)

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


OBVEZNOSTI NA IZMENJAVI 
ZA PRAKSO

 Izmenjava mora trajati najmanj 2 meseca.

 Na Erasmus+ praksi naj bi študent opravil vsaj 5 ur delovnih 
obveznosti oz. strokovne prakse dnevno ali 25 ur tedensko.

 Pogoj za začetek opravljanja prakse je Learning Agreement
for traineeships (Erasmus sporazum za praktično 
usposabljanje), ki mora biti popolno izpolnjen in podpisan z 
vseh treh strani (vi, delodajalec in domača fakulteta). 



LEARNING AGREEMENT

 Obrazec in navodila za izpolnjevanje najdete na spletni 
strani PF:

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

 Vse se lahko ureja po mailu (scani zadošča).

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/


PRIJAVA NA RAZPIS ZA 
ŠTUDENTE PF UL

 Razpis objavljen 2. 9. 2020 na spletni strani (Oglasna deska).
 Rok prijave: 6. 11. 2020 do 11.30 ure
 Prijava za štipendijo se odda v ŠIS-u, kamor se naloži tudi tri priloge. 

 Nujne priloge: 
a) življenjepis; 
b) kratko motivacijsko pismo; 
c) kakršnokoli dokazilo o znanju tujega jezika. 

 POMEMBNO: Nato se prijavnica še natisne, podpiše in odpošlje na 
naslov mednarodne pisarne na PF (lahko tudi osebno dostavite in 
pustite na recepciji, v kuverti ali mapi, naslovljeni na go. Rabzelj).

http://www.pf.uni-lj.si/oglasna-deska/i-stopnja-187/izmenjave-in-poletne-sole-33020/razpis-za-opravljanje-praks-v-okviru-programa-erasmus-za-studijsko-leto-202021/


KAJ IN KAKO PO ODDANI 
PRIJAVI NA RAZPIS?

 Pričakovati je, da bodo vse popolne in v roku oddane prijave 
potrjene.

 Obvestilo o (ne)izboru bodo vsi prijavljeni študentje dobili 
do 15. 11. 2020 po e-pošti.

 Prijavnice potrjenih (izbranih) bo fakultetna pisarna 
posredovala centralni univerzitetni mednarodni službi.

 Ko se študent dogovori za opravljanje prakse, v sodelovanju 
z bodočim delodajalcem pripravi osnutek študijskega 
sporazuma (Learning Agreement-a) in ga pošlje v pregled in 
podpis ge. Rabzelj v fakultetno mednarodno pisarno.

 Nato se loti prijave za prejem Erasmus štipendije 
(priporočamo vsaj mesec dni pred začetkom prakse!).



PRIJAVA ZA FINANČNO 
POMOČ (ERASMUS ŠTIPENDIJO)

 Vse informacije glede Erasmus finančne pomoči boste 
študenti PF UL naknadno dobili s strani Službe za medn. 
sodelovanje na Rektoratu UL (kontaktna oseba: Urška Ravnik, 
e-mail: urska.ravnik@uni-lj.si).

 Prijava za štipendijo se odda preko spleta – UL bo v ta namen 
odprla posebno aplikacijo, povezavo do nje in vsa potrebna 
navodila vam bo ga. Ravnik pravočasno poslala (verjetno ne 
pred koncem novembra ali decembra 2020).

 V aplikacijo boste morali vpisati nekaj osebnih podatkov, poleg 
tega pa še naložiti scane določenih dokumentov (npr. potrjen 
Learning Agreement, potrdilo o vpisu na PF UL v št. leto 
2020/21, kopija bančne kartice).

 Nakazilo: 80 % celotnega zneska (za vse načrtovane mesece 
prakse) na začetku in 20 % po zaključku izmenjave

mailto:urska.ravnik@uni-lj.si


FINANČNA POMOČ
a) OSNOVNA ERASMUS ŠTIPENDIJA
 Predvidoma: 420-520 EUR/mesec 

 višina štipendije različna glede na državo izmenjave (glej tabelo na nasl. slide-u)

+
b) DODATEK ZA PRAKSE
 100 EUR/mesec

ALI

b) SPODBUDA MIZŠ ZA ŠTUDENTE IZ OKOLIJ Z MANJ MOŽNOSTMI
 v letu 2020/21: 200 EUR/mesec

 dobijo ga tisti, ki prejemajo (ali oni ali član skupnega gospodinjstva) državno štipendijo, socialno državno pomoč, varstveni
dodatek ali otroški dodatek

+
c) DODATEK VLADE RS
 v letu 2019/20: 27,97 EUR/mesec

 še ne vemo, ali bo na voljo tudi v št. letu 2020/21

- ZA VSE TRI (ALI LE DVA) ZNESKE SKUPAJ ŠTUDENT ZAPROSI NAENKRAT, PREKO ODDANE SPLETNE PRIJAVE
NA UL – NE GRE ZA LOČENE PRIJAVE!!!

- ŠTUDENTI S POSEBNIMI POTREBAMI BODO LAHKO ZAPROSILI ŠE ZA DODATNA SREDSTVA.



VIŠINA ZNESKA OSNOVNE 
DOTACIJE ZA 2020/21 

Skupina 1 
Programske države z 
visokimi stroški bivanja 

Danska, Finska, Irska, 
Islandija, Lihtenštajn, 
Luksemburg, Norveška, 
Švedska, Velika Britanija 

520

Skupina 2 
Programske države s 
srednjimi stroški bivanja 

Avstrija, Belgija, Ciper, 
Francija, Grčija, Italija, Malta, 
Nemčija, Nizozemska, 
Portugalska, Španija

470

Skupina 3 
Programske države z 
nižjimi stroški bivanja 

Bolgarija, Češka, Estonija, 
Hrvaška, Latvija, Litva, 
Madžarska, Sev. Makedonija, 
Poljska, Romunija, Slovaška, 
Srbija, Turčija

420





DODATNE INFORMACIJE

osebno (Mednarodna pisarna, pritličje PF) – ODSVETOVANO V 
ČASU RAZSAJANJA KORONAVIRUSNE BOLEZNI

 telefon (01/420 32 23 – Darja Rabzelj)
e-pošta (darja.rabzelj@pf.uni-lj.si) 
spletna stran PF UL (zavihek: Mednarodno sodelovanje, 

poglavje: Erasmus) 
 Info o Erasmus+ programu na spletni strani UL: 

http://www.uni-
lj.si/mednarodno_sodelovanje_in_izmenjave/program_eras
mus_plus/erasmus_plus_mobilnost_studentov_za_prakso/

Ni neumnih vprašanj, zato pogumno

mailto:darja.rabzelj@pf.uni-lj.si
http://www.uni-lj.si/mednarodno_sodelovanje_in_izmenjave/program_erasmus_plus/erasmus_plus_mobilnost_studentov_za_prakso/
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