
ERASMUS+ PRAKSA V 
TUJINI

Student Mobility Placement



Kje in kdaj je možno opravljati 
Erasmus prakso?

KJE? V državah EU oz. državah EEA 
(European Economic Area): poleg držav EU 
še Turčija, Makedonija, Islandija, Lihtenštajn 
in Norveška.
KDAJ?
V ČASU, ki je NAMENJEN PRAKSI ALI V 
ČASU POLETNIH POČITNIC.
Čas trajanja prakse: 3 mesece



Delodajalci in namestitev?

• Delovno mesto najde 
študent sam.

• Delovno mesto  
pomaga najti šola.

• Možnost bivanja 
najde študent sam.

• Šola svetuje/pomaga 
pri iskanju možnosti 
bivanja.



Sofinanciranje  za 3 mesece

• Znesek je odvisen od 
države in dodatka:

• Primer z 
„zajamčenim“ 
dodatkom (100 EUR):
– Avstrija, Italija…: 
1650 EUR
– Češka, Nemčija…: 
1500 EUR +

Sredstva Javnega sklada: 70 
EUR na mesec.

• Možen dodatek (250 
EUR/mesec) iz 
Evropskega socialnega 
sklada; z dokazilom:

- npr. Odločba Centra za socialno 
delo o otroškem dodatku ali
- npr. Odločba Centra za 

socialno delo o državni 
štipendiji itd.

(glej Poziv za oddajo vloge za 
projekt Mobilnost študentov iz 
socialno šibkejših okolij)



Praksa s sofinanciranjem ali brez…
Izbran Erasmus+ 
udeleženec

Izplačilo sredstev, če je 
študent izbran:
– 80 % pred mobilnostjo
– 20 % po izvedbi.

Zero grant Erasmus 
praksa

MOŽNA JE TUDI 
ZERO GRANT

UDELEŽBA V ERASMUS 
MOBILNOSTI.



OLS JEZIKOVNA PODPORA

• Preizkus jezikovnega 
znanja pred odhodom 
in po vrnitvi.

• Testi so pripravljeni s 
strani EK, testiranje 
poteka on line.

• Rezultat NI pogoj za 
udeležbo.

• ON line tečaji.



Kaj je priznano?

• Predmet PRI. • Erasmus študent je 
oproščen izdelave 
seminarske naloge pri 
PRI.

Opozorilo:
Kandidat se mora
prijaviti na izpit iz PRI  !!!



Obveznosti študenta:

Praksa

• izvedba prakse v skladu s 
pogodbo,

• pridobitev potrdila o 
opravljeni praksi,

• priprava poročila,
• sodelovanje s 

koordinatorko,
• Sodelovanje v OLS in 

poročanje.

Predstavitve

• Prenos izkušenj:
– predstavitev študentom,
– članki za spletno stran…



Kje dobiti več informacij?

• Spletna stran šole, rubrika ERASMUS+

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



PRIJAVE IN izbor kandidata
Na razpolago sta dve 
mesti.

• Prijavnica na spletni 
strani –

• PRIJAVA DO 
VKLJUČNO 23. 10. 2017, 
oz. do zapolnitve mest

• Oddaja prijavnice osebno 
koordinatorki ali v predal 
za vračanje gradiva pred 
knjižnico.

• IZBOR:
(kriteriji v Institucionalnem 

načrtu VSŠ) 
SESTANEK za prijavljene

V ČETRTEK, 
26. 10. 2017,

ob 9.00,
v zbornici VSŠ. 



KRITERIJI IZBORA
(zapisani v Institucionalnem načrtu)

• Prednost pri izboru imajo študenti drugega letnika.
Kriteriji so še:
• uspešnost pri študiju (povpre čna ocena),
• znanje tujih jezikov (ocena izpita, ocena predavate lja),
• ocena prakti čnega izobraževanja v preteklem študijskem 

letu za prijavljene iz 2. letnika,
• dosedanje delovne izkušnje in priporo čila doma čih 

podjetij, kjer je študent delal, kjer je kandidat ž e opravljal 
prakso v 1. letniku ali delal preko študentskega se rvisa,

• priporo čila/mnenje predavateljev VSŠ SG.



ERASMUS PRAKSA v tujini

POVEČUJE ZAPOSLITVENE 
MOŽNOSTI

“Kaj pa se ti 
lahko zgodi 
boljšega…

mednarodne 
izkušnje –

neprecenljivo.”



Dokazilo o 
opravljeni 

praksi



ERASMUS+ PRAKSA 
DIPLOMANTOV V TUJINI

Traineeship for a recent graduate



PRIJAVE IN ODDAJA 
PRIJAVNICE

RAZPIS 2017

• Prijavnica na spletni 
strani, rubrika Erasmus+

• PRIJAVA: do 
razpisanega roka OZ. DO 
ZAPOLNITVE MEST

• Oddaja prijavnice:
– osebno koordinatorki, 
– po e-pošti,
– po klasični pošti.

ODDAJA PRIJAVNICE

DIPLOMANT SE MORA 
PRIJAVITI /IZRAZITI SVOJ 

INTERES

V ZADNJEM (2.) LETNIKU 
ŠTUDIJA, oz. ko še ima 

status študenta na VSŠ SG. 



Opozorimo na posebnosti

• Sredstev javnega sklada za diplomante 
ni. 

• Dodatka za udeležence iz socialno 
šibkejših okolij ni.

• Kdaj se opravi praksa? 
V okviru obdobja enega leta 
od datuma uspešnega zagovora diplome

(OPRAVITI IN ZAKLJUČITI prakso).



ENAKO KOT PRI ŠTUDENTIH
Potek, pomoč šole/koordinatorke, javljanje, OLS, obveznosti…



Predstavitev Erasmus izkušenj,
5. 10. 2017

Diplomantka: Klavdija Ketiš

Študent: Teodor Jakop




