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PROGRAM ERASMUS+ 

Erasmus+ je program EU za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine 

in športa za obdobje 2014–2020. 

Namenjen je izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter posodobitvi izobraževanja, 

usposabljanja in mladinskega dela. 

 

Vrste Erasmus+ mobilnosti za študente: 

1. mobilnost študentov za študij (SMS), 

2. mobilnost študentov in mladih diplomantov za prakso (SMP). 

 

 

Erasmus+ mobilnost študentov za študij (SMS) 

 

KAJ? 

Program Erasmus+ študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na katerikoli stopnji študija 

(vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog, a izključujoč raziskovalno delo, ki ni 

neposredna študijska obveznost) namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji v tujini. 

Partnerske institucije so tiste institucije, s katerimi ima Univerza v Ljubljani (UL) oz. UL FRI podpisan 

medinstitucionalni sporazum o izmenjavi študentov v določenem študijskem letu. 

Študij v tujini v okviru programa Erasmus+ mora biti vnaprej določen z dokumentom Študijski sporazum 

(Learning agreement), ki ga podpišejo študent, Erasmus+ koordinator na UL FRI in Erasmus+ 

koordinator na tuji instituciji. 

KDO? 

Študent lahko sodeluje v programu Erasmus+ in pridobi status Erasmus+ študenta, če ima v celotnem 

obdobju študijske izmenjave aktiven status študenta na UL FRI in je uspešno zaključil najmanj 1. letnik 

1. stopnje. 

Na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova 

Erasmus+. 

KAM? 

Številni oddelki članic UL so vključeni v program Erasmus+ in vsak od njih ima povezave z različnimi 

institucijami po Evropi. Vsaka članica ima svojega Erasmus+ koordinatorja, ki daje študentom 

informacije o tem, s katerimi tujimi institucijami so podpisani medinstitucionalni sporazumi, ki so 

predpogoj za Erasmus+ izmenjavo in seznanja študente o možnostih prijave.  

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiTtMba4q3mAhUE36QKHRndDUEQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.gimnazija-brezice.si%2F2018%2F11%2F30%2Ferasmus-projekt-sola-kot-odskocna-deska-za-tvojo-kariero%2F&psig=AOvVaw0adK7ntiEr6lOG6UA0FFvK&ust=1576159731459639


2 
 

Sodelujoče države v programu Erasmus+ so vse članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, 

Norveška, Severna Makedonija, Srbija in Turčija. 

Erasmus+ študijske izmenjave ni možno opravljati v državi univerze pošiljateljice (Slovenija), v državi, v 

kateri študent med študijem prebiva, v državi svojega stalnega bivališča in v državi, katere državljan je. 

Študent mora celoten čas Erasmus+ študijske izmenjave bivati v kraju univerze gostiteljice. 

KOLIKO ČASA? 

Obdobje študijske izmenjave je časovno omejeno: študij na partnerski instituciji lahko traja na vsaki 

stopnji študija od najmanj 3 mesecev (90 dni) do največ 12 mesecev (360 dni). Izjema so enoviti 

magistrski študiji, kjer lahko Erasmus+ mobilnosti (študijske izmenjave in/ali praktična usposabljanja) 

skupaj trajajo do 24 mesecev (720 dni). 

ZA KOLIKO? 

Osnovna Erasmus+ finančna pomoč za študijsko izmenjavo znaša v študijskem letu 2019/20 od 420 € 

do 520 € na mesec (odvisno od države mobilnosti). Študent lahko zaprosi tudi za dodatek k osnovni 

Erasmus+ finančni pomoči, tj. dodatek Javnega sklada (izjema so mladi diplomanti in študenti 3. 

stopnje, ki do omenjenega dodatka niso upravičeni), ki v študijskem letu 2019/20 znaša 27,97 € na 

mesec in ga podeljuje Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS. Poleg tega pripada 

študentom iz socialno šibkejših okolij v 2019/20 še spodbuda v višini 200 € na mesec. Do spodbude so 

upravičeni tisti študenti, ki v določenem obdobju prejemajo (oni ali člani njihovega skupnega 

gospodinjstva) enega izmed socialnih transferjev Centra za socialno delo: državno štipendijo, denarno 

socialno pomoč, varstveni dodatek, otroški dodatek ali dodatek za velike družine. 

Študenti s posebnimi potrebami, ki odhajajo na Erasmus+ študijsko izmenjavo, lahko zaprosijo za 

dodatna sredstva zaradi dodatnih stroškov, ki jih bodo imeli v času izmenjave zaradi posebnih potreb, 

kot so npr. dodatni potni stroški, prilagojen lokalni transport, dodatni stroški zaradi prilagojene 

namestitve, dodatni stroški zaradi pomočnika, stroški zdravstvenih storitev, stroški posebnih 

didaktičnih pripomočkov ipd. 

 

Erasmus+ mobilnost študentov in mladih diplomantov za prakso (SMP) 

 

KAJ? 

Erasmus+ program študentu omogoča, da v okviru svojega študija ali v obdobju 12 mesecev po 

zaključku študija (diplomiranju ali magistriranju) opravi praktično usposabljanje v podjetju ali podobni 

organizaciji v eni izmed držav, ki sodelujejo v programu Erasmus+. Študentu je na ta način omogočena 

nepozabna kulturna, jezikovna in zrelostna izkušnja, osebnostna rast, nova poznanstva in s tem večje 

možnosti za zaposlitev. 

Praktično usposabljanje v tujini v okviru programa Erasmus+ mora biti vsebinsko povezano s 

področjem študija. Za to jamčita mentor ali Erasmus+ koordinator na UL FRI in delodajalec, ki podpišeta 

dokument Študijski sporazum za praktično usposabljanje (Learning agreement for Traineeship). 
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3 
 

KDO? 

Na razpis se lahko prijavi študent UL, ki ima v celotnem obdobju praktičnega usposabljanja v tujini 

aktiven status študenta na UL FRI z izjemo diplomantov, ki se prijavijo v zadnjem letniku študija (ko še 

imajo aktiven status študenta) in opravijo praktično usposabljanje po končanem študiju, vendar ne 

kasneje kot v enem letu po zaključku študija (diplomiranju oz. magistriranju) oz. do zaključka 

upravičenega obdobja. 

Dodatne zahteve, ki jih postavi UL FRI, so lahko npr. zadostna motiviranost študenta, primernost 

prakse, ki naj bi bila v navezi s študijem, znanje jezika države, v katero odhaja na prakso … 

Na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova 

Erasmus+. 

Študenti UL, ki so hkrati tudi zaposleni, se lahko prijavijo na razpis le v primeru, če jim delodajalec v 

obdobju praktičnega usposabljanja ne bi kril stroškov na podlagi izdanega potnega naloga. 

KAM? 

Študentje lahko opravljajo Erasmus+ praktično usposabljanje v državah članicah Evropske unije, na 

Islandiji, v Liechtensteinu, na Norveškem, v Severni Makedoniji, Srbiji in Turčiji. 

Erasmus+ praktičnega usposabljanja ni možno opravljati v državi univerze pošiljateljice (Slovenija), v 

državi, v kateri študent med študijem prebiva, v državi svojega stalnega bivališča in v državi, katere 

državljan je. 

KOLIKO ČASA? 

Praktično usposabljanje v tujini lahko traja najmanj 2 meseca (60 dni) in največ 12 mesecev (360 dni) z 

izjemo enovitih programov, kjer lahko Erasmus+ mobilnosti (študijske izmenjave in/ali praktična 

usposabljanja) skupaj trajajo do 24 mesecev (720 dni). 

Minimalen obseg dela na praktičnem usposabljanju je 25 ur na teden. 

ZA KOLIKO?  

Osnovna Erasmus+ finančna pomoč za praktično usposabljanje znaša v študijskem letu 2019/20 od 

420 € do 520 € na mesec (odvisno od države mobilnosti). Študent lahko zaprosi tudi za dodatek k 

osnovni Erasmus+ finančni pomoči, tj. dodatek Javnega sklada (izjema so mladi diplomanti in študenti 

3. stopnje, ki do omenjenega dodatka niso upravičeni), ki v študijskem letu 2019/20 znaša 27,97 € na 

mesec in ga podeljuje Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS. Poleg tega pripada 

študentom iz socialno šibkejših okolij v 2019/20 še spodbuda v višini 200 € na mesec. Do spodbude so 

upravičeni tisti študenti, ki v določenem obdobju prejemajo (oni ali člani njihovega skupnega 

gospodinjstva) enega izmed socialnih transferjev Centra za socialno delo: državno štipendijo, denarno 

socialno pomoč, varstveni dodatek, otroški dodatek ali dodatek za velike družine. 

Študenti s posebnimi potrebami, ki odhajajo na Erasmus+ praktično usposabljanje, lahko zaprosijo za 

dodatna sredstva zaradi dodatnih stroškov, ki jih bodo imeli v času prakse zaradi posebnih potreb, kot 

so npr. dodatni potni stroški, prilagojen lokalni transport, dodatni stroški zaradi prilagojene 

namestitve, dodatni stroški zaradi pomočnika, stroški zdravstvenih storitev, stroški posebnih 

didaktičnih pripomočkov ipd. 
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