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Mobilnost zaposlenih za poučevanje in usposabljanje

Akcija Individualna mobilnost zaposlenih za poučevanje omogoča visokošolskim učiteljem in 

sodelavcem (učitelji) na visokošolskih zavodih, da preživijo obdobje za poučevanje, ki traja od 1 tedna 

do 4 tednov na visokošolskem zavodu v drugi državi (Norveška, Islandija ali Lihtenštajn). Mobilnost 

mora vključevati vsaj 5 ur poučevanja tedensko.

Cilji akcije so:
•  spodbujati visokošolske zavode k širjenju in bogatenju obsega in vsebine predavanj, ki jih ponujajo,

•  omogočiti študentom, ki ne morejo sodelovati v načrtu mobilnosti, da uporabljajo znanje in izkušnje  

 akademskega osebja iz visokošolskih zavodov iz drugih evropskih držav,

•  spodbujati izmenjavo strokovnega znanja in izkušenj o pedagoških metodah,

•  ustvarjati povezave med visokošolskimi zavodi in podjetji.

Kdo se lahko prijavi za sofinanciranje?

Program NFM omogoča sofinanciranje mobilnosti študentov, zaposlenih, raziskovalcev in 
strokovnjakov ter študijske in pripravljalne obiske v države Norveška, Islandija in Lihtenštajn. 

Dotacije so namenjene za potne stroške in stroške bivanja posameznikov na mobilnosti, v primeru 

študijskih obiskov pa so upravičeni tudi stroški organizacije obiska.

Za sofinanciranje se lahko prijavijo:

• Visokošolski zavodi, akreditirani v Republiki Sloveniji in vpisani v razvid visokošolskih zavodov (vse 

akcije)

• Raziskovalne organizacije vpisane v evidenco o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti pri 

Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije - akcije Individualna mobilnost osebja za 

raziskovanje in Študijski obiski (iz Slovenije v države EGP EFTA in obratno).

• Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo – akcije Študijski obiski in Izmenjava strokovnjakov.

Posameznike za mobilnosti (študente, zaposlene in strokovnjake) izbere matična  institucija, ki se 

prijavlja na razpis po lastnih internih merilih.

Dodatne informacije 

 CMEPIUS

 Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja

 Ob železnici 16

 1000 Ljubljana

 Slovenija

Tel.: +386-1-586-42-48

Faks: +386-1-586-42-31

E-pošta: eeagrants@cmepius.si

Spletna stran: http://www.cmepius.si/visoko-solstvo/norveski-financni-mehanizem-eea-grants.aspx

"Slovenski štipendijski sklad"

iz EGP in Norveškega finančnega mehanizma

EEA GRANTS

• Individualna mobilnost osebja za raziskovanje

• Študijski obiski

• Izmenjava strokovnjakov

Smer mobilnosti Ukrepi in akcije

1. iz Slovenije v države EGP EFTA

2. iz držav EGP EFTA v Slovenijo

• Individualne mobilnosti - vse akcije 

• Študijski obiski

Akcija Individualna mobilnost zaposlenih za usposabljanje 

omogoča zaposlenim na visokošolskih zavodih, da preživijo obdobje 

usposabljanja, dolgo od 1 do 4 tednov v podjetju ali organizaciji, 

kot je visokošolski zavod v drugi državi (Norveška, Islandija ali 

Lihtenštajn).

Cilji akcije so:
•  omogočiti osebju z visokošolskih zavodov, da pridobi znanje ali  

 določeno praktično znanje iz izkušenj in dobrih praks v tujini, kot  

 tudi praktične spretnosti, ki so pomembne za njegovo trenutno  

 delo in njegov strokovni razvoj, 

•  pomagati pri vzpostavitvi sodelovanja med visokošolskimi zavodi,  

 raziskovalnimi institucijami in podjetji, 

•  pomagati pri vzpostavitvi povezav med visokošolskimi zavodi.



1. INDIVIDUALNA MOBILNOST

Mobilnost študentov za študij in prakso

Akcija Individualna mobilnost študentov za študij omogoča študentom, da preživijo del študijskega 

obdobja, ki traja od 1 do 12 mesecev, v drugi državi (Norveška, Islandija ali Lihtenštajn). 

V akciji lahko sodelujejo študenti, ki imajo status študenta na matični instituciji in so vpisani v najmanj 

2. letnik študija 1. stopnje in so državljani Slovenije ali imajo v Sloveniji stalno bivališče ali status begunca. 

Vsak študent lahko prejme le eno dotacijo iz tega razpisa. Projekt mobilnosti mora prijaviti njihova 

matična institucija. 

Cilji akcije so:
•  omogočiti študentom, da pridobijo izobraževalne, jezikovne in kulturne koristi iz izkušnje učenja 

 v državah Norveška, Islandija ali Lihtenštajn,

•  spodbujati sodelovanje med institucijami in bogatitev izobraževalnega okolja institucij gostiteljic,

•  prispevati k razvoju kroga dobro izobraženih, odprto mislečih in mednarodno izkušenih mladih  

 ljudi v bodoče strokovnjake. 

Akcija Individualna mobilnost študentov za usposabljanja (praksa) omogoča študentom, da 

med študijem preživijo določeno obdobje prakse med 2 tedni in 5 meseci v podjetju ali organizaciji 

v drugi državi (Norveška, Islandija ali Lihtenštajn).

V akciji lahko sodelujejo študenti, ki imajo status študenta na matični instituciji in so vpisani v najmanj 

2. letnik študija 1. stopnje in so državljani Slovenije ali imajo v Sloveniji stalno bivališče ali status begunca. 

Vsak študent lahko prejme le eno dotacijo iz tega razpisa. Projekt mobilnosti mora prijaviti njihova 

matična institucija. 

Cilji akcije so:
•  pomagati študentom, da se prilagodijo zahtevam na evropskem trgu dela,

•  pomagati študentom, da razvijejo določene spretnosti, vključno z jezikovnimi spretnostmi in  

 izboljšajo razumevanje ekonomske in socialne kulture države, kjer pridobivajo delovne izkušnje,

•  spodbujanje sodelovanja med visokošolskimi zavodi in podjetji,

•  prispevati k razvoju kroga dobro izobraženih, odprto mislečih in mednarodno izkušenih mladih  

 ljudi v bodoče strokovnjake.

3. IZMENJAVA STROKOVNJAKOV

Ukrep Izmenjava strokovnjakov omogoča gostovanje (od 3 dni do 2 tedna) visokošolskega 

strokovnjaka iz druge države (Norveška, Islandija, Lihtenštajn) v Sloveniji. Strokovnjaki so lahko 

akademski profesorji, raziskovalci, managerji na področju visokega šolstva, strokovnjaki iz področja 

akreditacije in evaluacije visokega šolstva in drugi.

Namen ukrepa je spodbujati:
•  izmenjavo strokovnega znanja o pedagoških metodah,

•  izmenjavo strokovnega znanja in izkušenj na področju visokega šolstva, zlasti management  

 visokošolskih organizacij, razvijanje šolskih programov, priznavanje, akreditacijo in evalvacijo,  

 preglednost kvalifikacij in kompetenc, validacijo neformalnega in formalnega izobraževanja in  

 zagotavljanje kakovosti.

"Slovenski štipendijski sklad"
iz EGP in Norveškega finančnega mehanizma

EEA GRANTS

1 3 5 6

Mobilnost raziskovalcev

Akcija Individualna mobilnost zaposlenih za raziskovanje omogoča raziskovalcem, zaposlenim 

v slovenskih raziskovalnih organizacijah,  da preživijo obdobje raziskovanja, dolgo od 1 do 6 mesecev 

v raziskovalni organizaciji v drugi državi (Norveška, Islandija ali Lihtenštajn) in tudi, da slovenske 

raziskovalne organizacije gostijo raziskovalca iz druge države (Norveška, Islandija ali Lihtenštajn).

Cilji akcije so:
•  spodbujati izmenjavo strokovnega znanja in izkušenj o raziskovalnih metodah,

•  omogočiti raziskovalnemu osebju, da pridobi znanje ali določeno praktično znanje iz izkušenj in  

 dobrih praks v tujini,

•  pomagati pri vzpostavitvi sodelovanja med raziskovalnimi organizacijami,

•  pomagati pri vzpostavitvi povezav med raziskovalnimi organizacijami.

Pripravljalni obiski

Akcija Pripravljalni obiski je namenjena visokošolskim zavodom za krajši obisk (od 2 do 5 dni)  

ene ali več partnerskih institucij z namenom vzpostaviti:

•  nove medinstitucionalne sporazume (ne obnovitev le-teh), ki se nanašajo na mobilnost študentov  

 in/ali osebja,

•  projektne predloge za prijavo v programe kot je Vseživljenjsko učenje, Sedmi okvirni program,  

 Erasmus Mundus in Marie Curie.

2. ŠTUDIJSKI OBISKI

Ukrep Študijski obiski pokriva akciji:

1.  Gostovanje skupin iz Slovenije v državah Norveška, Islandija in Lihtenštajn,

2.  Gostovanje skupin iz držav Norveška, Islandija in Lihtenštajn v Sloveniji.

Študijski obisk je krajši strokovni obisk (od 3 do 5 dni) za manjšo skupino  strokovnjakov in oblikovalcev 

politik (od 3 do 10 ljudi), ki sprejemajo odločitve na različnih področjih visokega šolstva in raziskovanja. 

Cilj akcij je krepiti mednarodno sodelovanje in podpreti razvoj politik preko izmenjave izkušenj, znanja, 

primerov dobre prakse in vzajemnega učenje na naslednjih področjih v povezavi z visokim šolstvom in 

raziskovanjem: zakonodaja, upravljanje, sodelovanje z gospodarstvom in financiranje visokega šolstva 

na institucionalni in nacionalni ravni.

V okviru programa NFM se sofinancirajo naslednji ukrepi in akcije:

"Slovenski štipendijski sklad" iz EGP in Norveškega finančnega mehanizma (EEA GRANTS) je program, 

ki so ga vzpostavile Islandija, Lihtenštajn in Norveška leta 2004 za podporo socialne in ekonomske 

kohezije v razširjenem evropskem gospodarskem prostoru.

Ker v program več kot 97% sredstev za dotacije prispeva Norveška, sklad v Sloveniji skrajšano imenujemo 

kar Norveški finančni mehanizem ali NFM, medtem ko se je v Evropi za program uveljavila okrajšava 

EEA GRANTS.

Namen programa NFM je spodbuditi mednarodno sodelovanje in pretok strokovnjakov, visokošolskega 

in raziskovalnega osebja ter študentov na področju visokega šolstva in raziskovanja med Slovenijo, 

Norveško, Islandijo in Lihtenštajnom. Program je namenjen vsem akademskim področjem.

Ukrepi Akcije Trajanje

Individualna mobilnost 

Študijski obiski

1 – 12 mesecev 

2  tedna – 5 mesecev 

1 – 4 tednov 

1 – 4 tednov 

1 – 6 mesecev 

2 – 5 dni 

3 – 5 dni

3 dni – 2 tedna

1. gostovanje skupin iz Slovenije v  

 upravičenih tujih državah

2.  gostovanje skupin iz upravičenih  

 tujih držav v Sloveniji

1. mobilnost študentov za študij 

2. mobilnost študentov za  

 usposabljanje (praksa) 

3. mobilnost osebja za poučevanje 

4. mobilnost osebja za usposabljanje

5. mobilnost osebja za raziskovanje

6. pripravljalni obiski 

Izmenjava strokovnjakov 
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Mobilnost zaposlenih za poučevanje in usposabljanje

Akcija Individualna mobilnost zaposlenih za poučevanje omogoča visokošolskim učiteljem in 

sodelavcem (učitelji) na visokošolskih zavodih, da preživijo obdobje za poučevanje, ki traja od 1 tedna 

do 4 tednov na visokošolskem zavodu v drugi državi (Norveška, Islandija ali Lihtenštajn). Mobilnost 

mora vključevati vsaj 5 ur poučevanja tedensko.

Cilji akcije so:
•  spodbujati visokošolske zavode k širjenju in bogatenju obsega in vsebine predavanj, ki jih ponujajo,

•  omogočiti študentom, ki ne morejo sodelovati v načrtu mobilnosti, da uporabljajo znanje in izkušnje  

 akademskega osebja iz visokošolskih zavodov iz drugih evropskih držav,

•  spodbujati izmenjavo strokovnega znanja in izkušenj o pedagoških metodah,

•  ustvarjati povezave med visokošolskimi zavodi in podjetji.

Kdo se lahko prijavi za sofinanciranje?

Program NFM omogoča sofinanciranje mobilnosti študentov, zaposlenih, raziskovalcev in 
strokovnjakov ter študijske in pripravljalne obiske v države Norveška, Islandija in Lihtenštajn. 

Dotacije so namenjene za potne stroške in stroške bivanja posameznikov na mobilnosti, v primeru 

študijskih obiskov pa so upravičeni tudi stroški organizacije obiska.

Za sofinanciranje se lahko prijavijo:

• Visokošolski zavodi, akreditirani v Republiki Sloveniji in vpisani v razvid visokošolskih zavodov (vse 

akcije)

• Raziskovalne organizacije vpisane v evidenco o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti pri 

Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije - akcije Individualna mobilnost osebja za 

raziskovanje in Študijski obiski (iz Slovenije v države EGP EFTA in obratno).

• Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo – akcije Študijski obiski in Izmenjava strokovnjakov.

Posameznike za mobilnosti (študente, zaposlene in strokovnjake) izbere matična  institucija, ki se 

prijavlja na razpis po lastnih internih merilih.
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EEA GRANTS

• Individualna mobilnost osebja za raziskovanje

• Študijski obiski

• Izmenjava strokovnjakov

Smer mobilnosti Ukrepi in akcije

1. iz Slovenije v države EGP EFTA

2. iz držav EGP EFTA v Slovenijo

• Individualne mobilnosti - vse akcije 

• Študijski obiski

Akcija Individualna mobilnost zaposlenih za usposabljanje 

omogoča zaposlenim na visokošolskih zavodih, da preživijo obdobje 

usposabljanja, dolgo od 1 do 4 tednov v podjetju ali organizaciji, 

kot je visokošolski zavod v drugi državi (Norveška, Islandija ali 

Lihtenštajn).

Cilji akcije so:
•  omogočiti osebju z visokošolskih zavodov, da pridobi znanje ali  

 določeno praktično znanje iz izkušenj in dobrih praks v tujini, kot  

 tudi praktične spretnosti, ki so pomembne za njegovo trenutno  

 delo in njegov strokovni razvoj, 

•  pomagati pri vzpostavitvi sodelovanja med visokošolskimi zavodi,  

 raziskovalnimi institucijami in podjetji, 

•  pomagati pri vzpostavitvi povezav med visokošolskimi zavodi.



1. INDIVIDUALNA MOBILNOST

Mobilnost študentov za študij in prakso

Akcija Individualna mobilnost študentov za študij omogoča študentom, da preživijo del študijskega 

obdobja, ki traja od 1 do 12 mesecev, v drugi državi (Norveška, Islandija ali Lihtenštajn). 

V akciji lahko sodelujejo študenti, ki imajo status študenta na matični instituciji in so vpisani v najmanj 

2. letnik študija 1. stopnje in so državljani Slovenije ali imajo v Sloveniji stalno bivališče ali status begunca. 

Vsak študent lahko prejme le eno dotacijo iz tega razpisa. Projekt mobilnosti mora prijaviti njihova 

matična institucija. 

Cilji akcije so:
•  omogočiti študentom, da pridobijo izobraževalne, jezikovne in kulturne koristi iz izkušnje učenja 

 v državah Norveška, Islandija ali Lihtenštajn,

•  spodbujati sodelovanje med institucijami in bogatitev izobraževalnega okolja institucij gostiteljic,

•  prispevati k razvoju kroga dobro izobraženih, odprto mislečih in mednarodno izkušenih mladih  

 ljudi v bodoče strokovnjake. 

Akcija Individualna mobilnost študentov za usposabljanja (praksa) omogoča študentom, da 

med študijem preživijo določeno obdobje prakse med 2 tedni in 5 meseci v podjetju ali organizaciji 

v drugi državi (Norveška, Islandija ali Lihtenštajn).

V akciji lahko sodelujejo študenti, ki imajo status študenta na matični instituciji in so vpisani v najmanj 

2. letnik študija 1. stopnje in so državljani Slovenije ali imajo v Sloveniji stalno bivališče ali status begunca. 

Vsak študent lahko prejme le eno dotacijo iz tega razpisa. Projekt mobilnosti mora prijaviti njihova 

matična institucija. 

Cilji akcije so:
•  pomagati študentom, da se prilagodijo zahtevam na evropskem trgu dela,

•  pomagati študentom, da razvijejo določene spretnosti, vključno z jezikovnimi spretnostmi in  

 izboljšajo razumevanje ekonomske in socialne kulture države, kjer pridobivajo delovne izkušnje,

•  spodbujanje sodelovanja med visokošolskimi zavodi in podjetji,

•  prispevati k razvoju kroga dobro izobraženih, odprto mislečih in mednarodno izkušenih mladih  

 ljudi v bodoče strokovnjake.

3. IZMENJAVA STROKOVNJAKOV

Ukrep Izmenjava strokovnjakov omogoča gostovanje (od 3 dni do 2 tedna) visokošolskega 

strokovnjaka iz druge države (Norveška, Islandija, Lihtenštajn) v Sloveniji. Strokovnjaki so lahko 

akademski profesorji, raziskovalci, managerji na področju visokega šolstva, strokovnjaki iz področja 

akreditacije in evaluacije visokega šolstva in drugi.

Namen ukrepa je spodbujati:
•  izmenjavo strokovnega znanja o pedagoških metodah,

•  izmenjavo strokovnega znanja in izkušenj na področju visokega šolstva, zlasti management  

 visokošolskih organizacij, razvijanje šolskih programov, priznavanje, akreditacijo in evalvacijo,  

 preglednost kvalifikacij in kompetenc, validacijo neformalnega in formalnega izobraževanja in  

 zagotavljanje kakovosti.

"Slovenski štipendijski sklad"
iz EGP in Norveškega finančnega mehanizma

EEA GRANTS

1 3 5 6

Mobilnost raziskovalcev

Akcija Individualna mobilnost zaposlenih za raziskovanje omogoča raziskovalcem, zaposlenim 

v slovenskih raziskovalnih organizacijah,  da preživijo obdobje raziskovanja, dolgo od 1 do 6 mesecev 

v raziskovalni organizaciji v drugi državi (Norveška, Islandija ali Lihtenštajn) in tudi, da slovenske 

raziskovalne organizacije gostijo raziskovalca iz druge države (Norveška, Islandija ali Lihtenštajn).

Cilji akcije so:
•  spodbujati izmenjavo strokovnega znanja in izkušenj o raziskovalnih metodah,

•  omogočiti raziskovalnemu osebju, da pridobi znanje ali določeno praktično znanje iz izkušenj in  

 dobrih praks v tujini,

•  pomagati pri vzpostavitvi sodelovanja med raziskovalnimi organizacijami,

•  pomagati pri vzpostavitvi povezav med raziskovalnimi organizacijami.

Pripravljalni obiski

Akcija Pripravljalni obiski je namenjena visokošolskim zavodom za krajši obisk (od 2 do 5 dni)  

ene ali več partnerskih institucij z namenom vzpostaviti:

•  nove medinstitucionalne sporazume (ne obnovitev le-teh), ki se nanašajo na mobilnost študentov  

 in/ali osebja,

•  projektne predloge za prijavo v programe kot je Vseživljenjsko učenje, Sedmi okvirni program,  

 Erasmus Mundus in Marie Curie.

2. ŠTUDIJSKI OBISKI

Ukrep Študijski obiski pokriva akciji:

1.  Gostovanje skupin iz Slovenije v državah Norveška, Islandija in Lihtenštajn,

2.  Gostovanje skupin iz držav Norveška, Islandija in Lihtenštajn v Sloveniji.

Študijski obisk je krajši strokovni obisk (od 3 do 5 dni) za manjšo skupino  strokovnjakov in oblikovalcev 

politik (od 3 do 10 ljudi), ki sprejemajo odločitve na različnih področjih visokega šolstva in raziskovanja. 

Cilj akcij je krepiti mednarodno sodelovanje in podpreti razvoj politik preko izmenjave izkušenj, znanja, 

primerov dobre prakse in vzajemnega učenje na naslednjih področjih v povezavi z visokim šolstvom in 

raziskovanjem: zakonodaja, upravljanje, sodelovanje z gospodarstvom in financiranje visokega šolstva 

na institucionalni in nacionalni ravni.

V okviru programa NFM se sofinancirajo naslednji ukrepi in akcije:

"Slovenski štipendijski sklad" iz EGP in Norveškega finančnega mehanizma (EEA GRANTS) je program, 

ki so ga vzpostavile Islandija, Lihtenštajn in Norveška leta 2004 za podporo socialne in ekonomske 

kohezije v razširjenem evropskem gospodarskem prostoru.

Ker v program več kot 97% sredstev za dotacije prispeva Norveška, sklad v Sloveniji skrajšano imenujemo 

kar Norveški finančni mehanizem ali NFM, medtem ko se je v Evropi za program uveljavila okrajšava 

EEA GRANTS.

Namen programa NFM je spodbuditi mednarodno sodelovanje in pretok strokovnjakov, visokošolskega 

in raziskovalnega osebja ter študentov na področju visokega šolstva in raziskovanja med Slovenijo, 

Norveško, Islandijo in Lihtenštajnom. Program je namenjen vsem akademskim področjem.

Ukrepi Akcije Trajanje

Individualna mobilnost 

Študijski obiski

1 – 12 mesecev 

2  tedna – 5 mesecev 

1 – 4 tednov 

1 – 4 tednov 

1 – 6 mesecev 

2 – 5 dni 

3 – 5 dni

3 dni – 2 tedna

1. gostovanje skupin iz Slovenije v  

 upravičenih tujih državah

2.  gostovanje skupin iz upravičenih  

 tujih držav v Sloveniji

1. mobilnost študentov za študij 

2. mobilnost študentov za  

 usposabljanje (praksa) 

3. mobilnost osebja za poučevanje 

4. mobilnost osebja za usposabljanje

5. mobilnost osebja za raziskovanje

6. pripravljalni obiski 

Izmenjava strokovnjakov 
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Mobilnost zaposlenih za poučevanje in usposabljanje

Akcija Individualna mobilnost zaposlenih za poučevanje omogoča visokošolskim učiteljem in 

sodelavcem (učitelji) na visokošolskih zavodih, da preživijo obdobje za poučevanje, ki traja od 1 tedna 

do 4 tednov na visokošolskem zavodu v drugi državi (Norveška, Islandija ali Lihtenštajn). Mobilnost 

mora vključevati vsaj 5 ur poučevanja tedensko.

Cilji akcije so:
•  spodbujati visokošolske zavode k širjenju in bogatenju obsega in vsebine predavanj, ki jih ponujajo,

•  omogočiti študentom, ki ne morejo sodelovati v načrtu mobilnosti, da uporabljajo znanje in izkušnje  

 akademskega osebja iz visokošolskih zavodov iz drugih evropskih držav,

•  spodbujati izmenjavo strokovnega znanja in izkušenj o pedagoških metodah,

•  ustvarjati povezave med visokošolskimi zavodi in podjetji.

Kdo se lahko prijavi za sofinanciranje?

Program NFM omogoča sofinanciranje mobilnosti študentov, zaposlenih, raziskovalcev in 
strokovnjakov ter študijske in pripravljalne obiske v države Norveška, Islandija in Lihtenštajn. 

Dotacije so namenjene za potne stroške in stroške bivanja posameznikov na mobilnosti, v primeru 

študijskih obiskov pa so upravičeni tudi stroški organizacije obiska.

Za sofinanciranje se lahko prijavijo:

• Visokošolski zavodi, akreditirani v Republiki Sloveniji in vpisani v razvid visokošolskih zavodov (vse 

akcije)

• Raziskovalne organizacije vpisane v evidenco o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti pri 

Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije - akcije Individualna mobilnost osebja za 

raziskovanje in Študijski obiski (iz Slovenije v države EGP EFTA in obratno).

• Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo – akcije Študijski obiski in Izmenjava strokovnjakov.

Posameznike za mobilnosti (študente, zaposlene in strokovnjake) izbere matična  institucija, ki se 

prijavlja na razpis po lastnih internih merilih.

Dodatne informacije 

 CMEPIUS

 Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja

 Ob železnici 16

 1000 Ljubljana

 Slovenija

Tel.: +386-1-586-42-48

Faks: +386-1-586-42-31

E-pošta: eeagrants@cmepius.si

Spletna stran: http://www.cmepius.si/visoko-solstvo/norveski-financni-mehanizem-eea-grants.aspx

"Slovenski štipendijski sklad"

iz EGP in Norveškega finančnega mehanizma

EEA GRANTS

• Individualna mobilnost osebja za raziskovanje

• Študijski obiski

• Izmenjava strokovnjakov

Smer mobilnosti Ukrepi in akcije

1. iz Slovenije v države EGP EFTA

2. iz držav EGP EFTA v Slovenijo

• Individualne mobilnosti - vse akcije 

• Študijski obiski

Akcija Individualna mobilnost zaposlenih za usposabljanje 

omogoča zaposlenim na visokošolskih zavodih, da preživijo obdobje 

usposabljanja, dolgo od 1 do 4 tednov v podjetju ali organizaciji, 

kot je visokošolski zavod v drugi državi (Norveška, Islandija ali 

Lihtenštajn).

Cilji akcije so:
•  omogočiti osebju z visokošolskih zavodov, da pridobi znanje ali  

 določeno praktično znanje iz izkušenj in dobrih praks v tujini, kot  

 tudi praktične spretnosti, ki so pomembne za njegovo trenutno  

 delo in njegov strokovni razvoj, 

•  pomagati pri vzpostavitvi sodelovanja med visokošolskimi zavodi,  

 raziskovalnimi institucijami in podjetji, 

•  pomagati pri vzpostavitvi povezav med visokošolskimi zavodi.



1. INDIVIDUALNA MOBILNOST

Mobilnost študentov za študij in prakso

Akcija Individualna mobilnost študentov za študij omogoča študentom, da preživijo del študijskega 

obdobja, ki traja od 1 do 12 mesecev, v drugi državi (Norveška, Islandija ali Lihtenštajn). 

V akciji lahko sodelujejo študenti, ki imajo status študenta na matični instituciji in so vpisani v najmanj 

2. letnik študija 1. stopnje in so državljani Slovenije ali imajo v Sloveniji stalno bivališče ali status begunca. 

Vsak študent lahko prejme le eno dotacijo iz tega razpisa. Projekt mobilnosti mora prijaviti njihova 

matična institucija. 

Cilji akcije so:
•  omogočiti študentom, da pridobijo izobraževalne, jezikovne in kulturne koristi iz izkušnje učenja 

 v državah Norveška, Islandija ali Lihtenštajn,

•  spodbujati sodelovanje med institucijami in bogatitev izobraževalnega okolja institucij gostiteljic,

•  prispevati k razvoju kroga dobro izobraženih, odprto mislečih in mednarodno izkušenih mladih  

 ljudi v bodoče strokovnjake. 

Akcija Individualna mobilnost študentov za usposabljanja (praksa) omogoča študentom, da 

med študijem preživijo določeno obdobje prakse med 2 tedni in 5 meseci v podjetju ali organizaciji 

v drugi državi (Norveška, Islandija ali Lihtenštajn).

V akciji lahko sodelujejo študenti, ki imajo status študenta na matični instituciji in so vpisani v najmanj 

2. letnik študija 1. stopnje in so državljani Slovenije ali imajo v Sloveniji stalno bivališče ali status begunca. 

Vsak študent lahko prejme le eno dotacijo iz tega razpisa. Projekt mobilnosti mora prijaviti njihova 

matična institucija. 

Cilji akcije so:
•  pomagati študentom, da se prilagodijo zahtevam na evropskem trgu dela,

•  pomagati študentom, da razvijejo določene spretnosti, vključno z jezikovnimi spretnostmi in  

 izboljšajo razumevanje ekonomske in socialne kulture države, kjer pridobivajo delovne izkušnje,

•  spodbujanje sodelovanja med visokošolskimi zavodi in podjetji,

•  prispevati k razvoju kroga dobro izobraženih, odprto mislečih in mednarodno izkušenih mladih  

 ljudi v bodoče strokovnjake.

3. IZMENJAVA STROKOVNJAKOV

Ukrep Izmenjava strokovnjakov omogoča gostovanje (od 3 dni do 2 tedna) visokošolskega 

strokovnjaka iz druge države (Norveška, Islandija, Lihtenštajn) v Sloveniji. Strokovnjaki so lahko 

akademski profesorji, raziskovalci, managerji na področju visokega šolstva, strokovnjaki iz področja 

akreditacije in evaluacije visokega šolstva in drugi.

Namen ukrepa je spodbujati:
•  izmenjavo strokovnega znanja o pedagoških metodah,

•  izmenjavo strokovnega znanja in izkušenj na področju visokega šolstva, zlasti management  

 visokošolskih organizacij, razvijanje šolskih programov, priznavanje, akreditacijo in evalvacijo,  

 preglednost kvalifikacij in kompetenc, validacijo neformalnega in formalnega izobraževanja in  

 zagotavljanje kakovosti.

"Slovenski štipendijski sklad"
iz EGP in Norveškega finančnega mehanizma

EEA GRANTS

1 3 5 6

Mobilnost raziskovalcev

Akcija Individualna mobilnost zaposlenih za raziskovanje omogoča raziskovalcem, zaposlenim 

v slovenskih raziskovalnih organizacijah,  da preživijo obdobje raziskovanja, dolgo od 1 do 6 mesecev 

v raziskovalni organizaciji v drugi državi (Norveška, Islandija ali Lihtenštajn) in tudi, da slovenske 

raziskovalne organizacije gostijo raziskovalca iz druge države (Norveška, Islandija ali Lihtenštajn).

Cilji akcije so:
•  spodbujati izmenjavo strokovnega znanja in izkušenj o raziskovalnih metodah,

•  omogočiti raziskovalnemu osebju, da pridobi znanje ali določeno praktično znanje iz izkušenj in  

 dobrih praks v tujini,

•  pomagati pri vzpostavitvi sodelovanja med raziskovalnimi organizacijami,

•  pomagati pri vzpostavitvi povezav med raziskovalnimi organizacijami.

Pripravljalni obiski

Akcija Pripravljalni obiski je namenjena visokošolskim zavodom za krajši obisk (od 2 do 5 dni)  

ene ali več partnerskih institucij z namenom vzpostaviti:

•  nove medinstitucionalne sporazume (ne obnovitev le-teh), ki se nanašajo na mobilnost študentov  

 in/ali osebja,

•  projektne predloge za prijavo v programe kot je Vseživljenjsko učenje, Sedmi okvirni program,  

 Erasmus Mundus in Marie Curie.

2. ŠTUDIJSKI OBISKI

Ukrep Študijski obiski pokriva akciji:

1.  Gostovanje skupin iz Slovenije v državah Norveška, Islandija in Lihtenštajn,

2.  Gostovanje skupin iz držav Norveška, Islandija in Lihtenštajn v Sloveniji.

Študijski obisk je krajši strokovni obisk (od 3 do 5 dni) za manjšo skupino  strokovnjakov in oblikovalcev 

politik (od 3 do 10 ljudi), ki sprejemajo odločitve na različnih področjih visokega šolstva in raziskovanja. 

Cilj akcij je krepiti mednarodno sodelovanje in podpreti razvoj politik preko izmenjave izkušenj, znanja, 

primerov dobre prakse in vzajemnega učenje na naslednjih področjih v povezavi z visokim šolstvom in 

raziskovanjem: zakonodaja, upravljanje, sodelovanje z gospodarstvom in financiranje visokega šolstva 

na institucionalni in nacionalni ravni.

V okviru programa NFM se sofinancirajo naslednji ukrepi in akcije:

"Slovenski štipendijski sklad" iz EGP in Norveškega finančnega mehanizma (EEA GRANTS) je program, 

ki so ga vzpostavile Islandija, Lihtenštajn in Norveška leta 2004 za podporo socialne in ekonomske 

kohezije v razširjenem evropskem gospodarskem prostoru.

Ker v program več kot 97% sredstev za dotacije prispeva Norveška, sklad v Sloveniji skrajšano imenujemo 

kar Norveški finančni mehanizem ali NFM, medtem ko se je v Evropi za program uveljavila okrajšava 

EEA GRANTS.

Namen programa NFM je spodbuditi mednarodno sodelovanje in pretok strokovnjakov, visokošolskega 

in raziskovalnega osebja ter študentov na področju visokega šolstva in raziskovanja med Slovenijo, 

Norveško, Islandijo in Lihtenštajnom. Program je namenjen vsem akademskim področjem.

Ukrepi Akcije Trajanje

Individualna mobilnost 

Študijski obiski

1 – 12 mesecev 

2  tedna – 5 mesecev 

1 – 4 tednov 

1 – 4 tednov 

1 – 6 mesecev 

2 – 5 dni 

3 – 5 dni

3 dni – 2 tedna

1. gostovanje skupin iz Slovenije v  

 upravičenih tujih državah

2.  gostovanje skupin iz upravičenih  

 tujih držav v Sloveniji

1. mobilnost študentov za študij 

2. mobilnost študentov za  

 usposabljanje (praksa) 

3. mobilnost osebja za poučevanje 

4. mobilnost osebja za usposabljanje

5. mobilnost osebja za raziskovanje

6. pripravljalni obiski 

Izmenjava strokovnjakov 



1. INDIVIDUALNA MOBILNOST

Mobilnost študentov za študij in prakso

Akcija Individualna mobilnost študentov za študij omogoča študentom, da preživijo del študijskega 

obdobja, ki traja od 1 do 12 mesecev, v drugi državi (Norveška, Islandija ali Lihtenštajn). 

V akciji lahko sodelujejo študenti, ki imajo status študenta na matični instituciji in so vpisani v najmanj 

2. letnik študija 1. stopnje in so državljani Slovenije ali imajo v Sloveniji stalno bivališče ali status begunca. 

Vsak študent lahko prejme le eno dotacijo iz tega razpisa. Projekt mobilnosti mora prijaviti njihova 

matična institucija. 

Cilji akcije so:
•  omogočiti študentom, da pridobijo izobraževalne, jezikovne in kulturne koristi iz izkušnje učenja 

 v državah Norveška, Islandija ali Lihtenštajn,

•  spodbujati sodelovanje med institucijami in bogatitev izobraževalnega okolja institucij gostiteljic,

•  prispevati k razvoju kroga dobro izobraženih, odprto mislečih in mednarodno izkušenih mladih  

 ljudi v bodoče strokovnjake. 

Akcija Individualna mobilnost študentov za usposabljanja (praksa) omogoča študentom, da 

med študijem preživijo določeno obdobje prakse med 2 tedni in 5 meseci v podjetju ali organizaciji 

v drugi državi (Norveška, Islandija ali Lihtenštajn).

V akciji lahko sodelujejo študenti, ki imajo status študenta na matični instituciji in so vpisani v najmanj 

2. letnik študija 1. stopnje in so državljani Slovenije ali imajo v Sloveniji stalno bivališče ali status begunca. 

Vsak študent lahko prejme le eno dotacijo iz tega razpisa. Projekt mobilnosti mora prijaviti njihova 

matična institucija. 

Cilji akcije so:
•  pomagati študentom, da se prilagodijo zahtevam na evropskem trgu dela,

•  pomagati študentom, da razvijejo določene spretnosti, vključno z jezikovnimi spretnostmi in  

 izboljšajo razumevanje ekonomske in socialne kulture države, kjer pridobivajo delovne izkušnje,

•  spodbujanje sodelovanja med visokošolskimi zavodi in podjetji,

•  prispevati k razvoju kroga dobro izobraženih, odprto mislečih in mednarodno izkušenih mladih  

 ljudi v bodoče strokovnjake.

3. IZMENJAVA STROKOVNJAKOV

Ukrep Izmenjava strokovnjakov omogoča gostovanje (od 3 dni do 2 tedna) visokošolskega 

strokovnjaka iz druge države (Norveška, Islandija, Lihtenštajn) v Sloveniji. Strokovnjaki so lahko 

akademski profesorji, raziskovalci, managerji na področju visokega šolstva, strokovnjaki iz področja 

akreditacije in evaluacije visokega šolstva in drugi.

Namen ukrepa je spodbujati:
•  izmenjavo strokovnega znanja o pedagoških metodah,

•  izmenjavo strokovnega znanja in izkušenj na področju visokega šolstva, zlasti management  

 visokošolskih organizacij, razvijanje šolskih programov, priznavanje, akreditacijo in evalvacijo,  

 preglednost kvalifikacij in kompetenc, validacijo neformalnega in formalnega izobraževanja in  

 zagotavljanje kakovosti.

"Slovenski štipendijski sklad"
iz EGP in Norveškega finančnega mehanizma

EEA GRANTS

1 3 5 6

Mobilnost raziskovalcev

Akcija Individualna mobilnost zaposlenih za raziskovanje omogoča raziskovalcem, zaposlenim 

v slovenskih raziskovalnih organizacijah,  da preživijo obdobje raziskovanja, dolgo od 1 do 6 mesecev 

v raziskovalni organizaciji v drugi državi (Norveška, Islandija ali Lihtenštajn) in tudi, da slovenske 

raziskovalne organizacije gostijo raziskovalca iz druge države (Norveška, Islandija ali Lihtenštajn).

Cilji akcije so:
•  spodbujati izmenjavo strokovnega znanja in izkušenj o raziskovalnih metodah,

•  omogočiti raziskovalnemu osebju, da pridobi znanje ali določeno praktično znanje iz izkušenj in  

 dobrih praks v tujini,

•  pomagati pri vzpostavitvi sodelovanja med raziskovalnimi organizacijami,

•  pomagati pri vzpostavitvi povezav med raziskovalnimi organizacijami.

Pripravljalni obiski

Akcija Pripravljalni obiski je namenjena visokošolskim zavodom za krajši obisk (od 2 do 5 dni)  

ene ali več partnerskih institucij z namenom vzpostaviti:

•  nove medinstitucionalne sporazume (ne obnovitev le-teh), ki se nanašajo na mobilnost študentov  

 in/ali osebja,

•  projektne predloge za prijavo v programe kot je Vseživljenjsko učenje, Sedmi okvirni program,  

 Erasmus Mundus in Marie Curie.

2. ŠTUDIJSKI OBISKI

Ukrep Študijski obiski pokriva akciji:

1.  Gostovanje skupin iz Slovenije v državah Norveška, Islandija in Lihtenštajn,

2.  Gostovanje skupin iz držav Norveška, Islandija in Lihtenštajn v Sloveniji.

Študijski obisk je krajši strokovni obisk (od 3 do 5 dni) za manjšo skupino  strokovnjakov in oblikovalcev 

politik (od 3 do 10 ljudi), ki sprejemajo odločitve na različnih področjih visokega šolstva in raziskovanja. 

Cilj akcij je krepiti mednarodno sodelovanje in podpreti razvoj politik preko izmenjave izkušenj, znanja, 

primerov dobre prakse in vzajemnega učenje na naslednjih področjih v povezavi z visokim šolstvom in 

raziskovanjem: zakonodaja, upravljanje, sodelovanje z gospodarstvom in financiranje visokega šolstva 

na institucionalni in nacionalni ravni.

V okviru programa NFM se sofinancirajo naslednji ukrepi in akcije:

"Slovenski štipendijski sklad" iz EGP in Norveškega finančnega mehanizma (EEA GRANTS) je program, 

ki so ga vzpostavile Islandija, Lihtenštajn in Norveška leta 2004 za podporo socialne in ekonomske 

kohezije v razširjenem evropskem gospodarskem prostoru.

Ker v program več kot 97% sredstev za dotacije prispeva Norveška, sklad v Sloveniji skrajšano imenujemo 

kar Norveški finančni mehanizem ali NFM, medtem ko se je v Evropi za program uveljavila okrajšava 

EEA GRANTS.

Namen programa NFM je spodbuditi mednarodno sodelovanje in pretok strokovnjakov, visokošolskega 

in raziskovalnega osebja ter študentov na področju visokega šolstva in raziskovanja med Slovenijo, 

Norveško, Islandijo in Lihtenštajnom. Program je namenjen vsem akademskim področjem.

Ukrepi Akcije Trajanje

Individualna mobilnost 

Študijski obiski

1 – 12 mesecev 

2  tedna – 5 mesecev 

1 – 4 tednov 

1 – 4 tednov 

1 – 6 mesecev 

2 – 5 dni 

3 – 5 dni

3 dni – 2 tedna

1. gostovanje skupin iz Slovenije v  

 upravičenih tujih državah

2.  gostovanje skupin iz upravičenih  

 tujih držav v Sloveniji

1. mobilnost študentov za študij 

2. mobilnost študentov za  

 usposabljanje (praksa) 

3. mobilnost osebja za poučevanje 

4. mobilnost osebja za usposabljanje

5. mobilnost osebja za raziskovanje

6. pripravljalni obiski 

Izmenjava strokovnjakov 
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Mobilnost zaposlenih za poučevanje in usposabljanje

Akcija Individualna mobilnost zaposlenih za poučevanje omogoča visokošolskim učiteljem in 

sodelavcem (učitelji) na visokošolskih zavodih, da preživijo obdobje za poučevanje, ki traja od 1 tedna 

do 4 tednov na visokošolskem zavodu v drugi državi (Norveška, Islandija ali Lihtenštajn). Mobilnost 

mora vključevati vsaj 5 ur poučevanja tedensko.

Cilji akcije so:
•  spodbujati visokošolske zavode k širjenju in bogatenju obsega in vsebine predavanj, ki jih ponujajo,

•  omogočiti študentom, ki ne morejo sodelovati v načrtu mobilnosti, da uporabljajo znanje in izkušnje  

 akademskega osebja iz visokošolskih zavodov iz drugih evropskih držav,

•  spodbujati izmenjavo strokovnega znanja in izkušenj o pedagoških metodah,

•  ustvarjati povezave med visokošolskimi zavodi in podjetji.

Kdo se lahko prijavi za sofinanciranje?

Program NFM omogoča sofinanciranje mobilnosti študentov, zaposlenih, raziskovalcev in 
strokovnjakov ter študijske in pripravljalne obiske v države Norveška, Islandija in Lihtenštajn. 

Dotacije so namenjene za potne stroške in stroške bivanja posameznikov na mobilnosti, v primeru 

študijskih obiskov pa so upravičeni tudi stroški organizacije obiska.

Za sofinanciranje se lahko prijavijo:

• Visokošolski zavodi, akreditirani v Republiki Sloveniji in vpisani v razvid visokošolskih zavodov (vse 

akcije)

• Raziskovalne organizacije vpisane v evidenco o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti pri 

Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije - akcije Individualna mobilnost osebja za 

raziskovanje in Študijski obiski (iz Slovenije v države EGP EFTA in obratno).

• Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo – akcije Študijski obiski in Izmenjava strokovnjakov.

Posameznike za mobilnosti (študente, zaposlene in strokovnjake) izbere matična  institucija, ki se 

prijavlja na razpis po lastnih internih merilih.

Dodatne informacije 

 CMEPIUS

 Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja

 Ob železnici 16

 1000 Ljubljana

 Slovenija

Tel.: +386-1-586-42-48

Faks: +386-1-586-42-31

E-pošta: eeagrants@cmepius.si

Spletna stran: http://www.cmepius.si/visoko-solstvo/norveski-financni-mehanizem-eea-grants.aspx

"Slovenski štipendijski sklad"

iz EGP in Norveškega finančnega mehanizma

EEA GRANTS

• Individualna mobilnost osebja za raziskovanje

• Študijski obiski

• Izmenjava strokovnjakov

Smer mobilnosti Ukrepi in akcije

1. iz Slovenije v države EGP EFTA

2. iz držav EGP EFTA v Slovenijo

• Individualne mobilnosti - vse akcije 

• Študijski obiski

Akcija Individualna mobilnost zaposlenih za usposabljanje 

omogoča zaposlenim na visokošolskih zavodih, da preživijo obdobje 

usposabljanja, dolgo od 1 do 4 tednov v podjetju ali organizaciji, 

kot je visokošolski zavod v drugi državi (Norveška, Islandija ali 

Lihtenštajn).

Cilji akcije so:
•  omogočiti osebju z visokošolskih zavodov, da pridobi znanje ali  

 določeno praktično znanje iz izkušenj in dobrih praks v tujini, kot  

 tudi praktične spretnosti, ki so pomembne za njegovo trenutno  

 delo in njegov strokovni razvoj, 

•  pomagati pri vzpostavitvi sodelovanja med visokošolskimi zavodi,  

 raziskovalnimi institucijami in podjetji, 

•  pomagati pri vzpostavitvi povezav med visokošolskimi zavodi.


