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PROJEKT ERASMUS + 

 - MOBILNOST ŠTUDENTOV in MLADIH DIPLOMANTOV 

 

R A Z P I S 
 
Na Višji strokovni šoli na podlagi Erasmus+ univerzitetne listine vsako leto nudimo 

ŠTUDENTOM in MLADIM DIPLOMANTOM VSŠ SG možnost, da trimesečno prakso oz. 

prvo zaposlitev po diplomiranju (3 mesece) opravijo v tujini oz. v državah EU. Praksa 

izbranih študentov in mladih diplomantov v tujini se sofinancira s sredstvi Erasmus+ (Erasmus+ 

štipendija), ki jih pridobimo s prijavo na razpis CMEPIUS-a (Centra Republike Slovenije za 

mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja).  

 

 

V šolskem letu 2015/2016 sta na razpolago 
2 mesti za Erasmus+ prakso študenta ali delo mladega 

diplomanta VSŠ SG. 
 

Razpis, prijavnico in več informacij o Erasmus+ praksi študentov in mladih diplomantov VSŠ 

SG najdete na spletni strani šole oz. pri koordinatorki, Karmen Grudnik.   

 

Vse zainteresirane, ki imajo status rednega ali izrednega študenta, ali so diplomati VSŠ SG 

obveščamo, da lahko prijavo za prakso študenta ali delo mladega diplomanta v tujini, za šolsko 

leto 2015/2016, oddajo do 31. oktobra, 2015, v referatu, ali pošljejo na e naslov Erasmus 

koordinatorki, Karmen Grudnik (karmen.grudnik@sc-sg.si).  

 
Primerno obvladovanje tujih jezikov je pri interesentih zaželeno oz. potrebno. Praksa študentov 

se praviloma opravlja v času šolske prakse ali med poletnimi počitnicami, delo diplomanta pa 

mora biti opravljeno v prvem letu po datumu diplomiranja. Podrobni kriteriji izbora pa so 

objavljeni v Institucionalnem načrtu Erasmus+ mobilnosti posameznikov, ki je objavljen na 

spletni strani šole pod rubriko Erasmus projekti.  

 

Po izteku roka za prijavo bomo za prijavljene sklicali sestanek in se dogovorili o izboru in 

podrobnostih izvedbe. 

 

 
        Erasmus koordinatorka, 

        Karmen Grudnik, univ. dipl. ekon. 



   

  

 
Pozdravljeni, 
 

1. Študent se mora prijaviti na razpis za mobilnost mladega diplomanta, v času ko še ima status 
študenta. Citiram iz Vodnika za prijavitelje: »Nedavne diplomante mora izbrati njihova visokošolska 
institucija v zadnjem letu študija, prakso v tujini pa morajo opraviti in zaključiti v roku enega leta po 
tem, ko diplomirajo.«  

2. Pogoj je prijava v času, ko še imajo status. Ali so izredni ali redni študenti ni pomembno. 
 

 

 

 


