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Kaj je ERASMUS - Student Mobility for 
Placement (SMP)?  
 
Projekt pomeni praktično izobraževanje in 
usposabljanje v tujini. 
 
Kje?  
 
V državah EU oz. v njenih pridruženih 
članicah. 
 
Kdaj?  
 
V času, ki je namenjen praksi ali v poletnih 
počitnicah. 
 
Koliko časa traja praksa v tujini? 
 
Praviloma 3 mesece. 
 
Kdo sofinancira stroške potovanja, 
zavarovanja, namestitve, bivanja? 
 
Evropska unija, proračun programa 
Erasmus,  program Vseživljenjsko učenje. 

 
Kaj vam nudi šola? 
 
• jezikovno in kulturno pripravo, 
• pomoč pri iskanju namestitve v tujini, 
• pomoč pri navezavi stikov s podjetji v 

tujini, 
• svetovanje pri organizaciji prevoza in 
• svetovanje pri urejanju zavarovanj. 

Kaj pridobim? 
 

izboljšam svoje 
možnosti, da dobim 
zaposlitev po 

končanem študiju 
 

izboljšam znanje tujega 
jezika 
 
 

izpopolnim praktična 
znanja 
 
 

spoznam delovanje tujih 
podjetij, tujo kulturo 

 
 

napredujem v komunikaciji in 
samostojnosti 

 
 

šola mi prizna PRI, oproščen (a) sem 
izdelave seminarske naloge pri 

predmetu PRI 
 

 
Kakšne so moje obveznosti? 
 

• udeležba na 12 tedenskem praktičnem 
izobraževanju v tujini, 

• pridobitev potrdila o opravljeni praksi, 
• priprava poročila in prenos izkušenj. 

Kako do prakse v tujini? 
 
• sami navežete stik s podjetjem v 

tujini, 
• podjetje vam poišče šola v skladu z 

možnostmi ali 
• podjetje vam poišče tuja agencija za 

organiziranje prakse v določeni 
državi proti plačilu. 

 
 
Kaj morate torej storiti? 
 
Če se vaši interesi ujemajo z zapisanimi, 
izpolnite prijavnico in jo oddajte 
koordinatorki, Karmen Grudnik. 
 
 
Kriteriji izbora: 
 
• znanje tujega jezika, 
• uspeh na praktičnem izobraževanju, 
• delovne izkušnje, 
• letnik študija. 
 
 
Dodatne informacije: 
 
Telefonska številka: 02 8846527 
Fax: 02 8846521 
E-naslov: karmen.grudnik@sc-sg.si 
Spletna stran:  www.sc-sg.si/visja 
 



 

Prijavnico izpolnite in 
jo oddajte 
v referatu ali koordinatorki. 

PRIJAVNICA ZA PRAKTIČNO 
IZOBRAŽEVANJE  V TUJINI 
 
_____________________________ 
Ime in priimek 
 
_____________________________ 
Naslov 
 
_____________________________ 
Telefonska številka / GSM 
 
_____________________________ 
Elektronski naslov 
 
Smer študija: ___________________________ 
 
Letnik: _________________________ 
 
Znanje jezikov (označi): 
 
AN NE DRUGO: __________________ 
 
 
_____________________________________ 
Delovne izkušnje 
 
_____________________________________ 
V kateri državi želite opravljati prakso? 
 
 
Možnost  samostojnega iskanja delovnega mesta: 
 
DA       NE 
 
Datum: _________________________ 
 
Podpis: _________________________ 

 

Kje so študentke in študenti že 
opravljali praktično izobraževanje? 
ANGLIJA 
 
• Gorenje UK LTD 
 
AVSTRIJA 
 
• Gorenje Austria Dunaj, 
• Slowenisches Wissenschaftsinstitut 
Dunaj, 

 
ČEŠKA 
 
• AVE Kolín s.r.o., 
 
FRANCIJA 
• Adria Airways Pariz, 
• Gorenje France Pariz 
 
NEMČIJA 
• Herberge St. Elisabeth Berlin, 
• Prevent DEV Wolfsburg, 
• Grammer Automotive AG Amberg, 
• Renault Gotthard König Berlin… 
 
POLJSKA 
 
• Gorenje Polska Pruszkow 
 
PORTUGALSKA 
 
• Instituto Superior de Contabilidade e 
Administracao do Porto 

 
ROMUNIJA 
 
• Gorenje Romania S.R.L., Bukarešta 
 

 
 

Program Vseživljenjsko učenje –  
 
sektorski program ERASMUS 

 

  
 

PRAKTIČNO 
IZOBRAŽEVANJE  
V TUJINI 
(Student Mobility for Placement) 
 
 
Priložnost za nova znanja,  
življenje in kariero 
 
 
 
Znanje je zaklad, 
ki povsod spremlja 
svojega lastnika. 
(kitajski pregovor) 


