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ERASMUS+ PRAKSA V TUJINI

STUDENT MOBILITY PLACEMENT

Koordinatorica: Lidija Ajtnik
e-pošta: lidija.ajtnik@sc-sg.si

Slovenj Gradec, 16. 11. 2020

PREDSTAVITEV ERASMUS+ 
IZKUŠENJ

Predstavitev študentke
Helene Primec 
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KJE IN KDAJ JE MOŽNO OPRAVLJATI 
ERASMUS+ PRAKSO?

KJE? V državah EU oz. državah EEA (evropskega 
ekonomskega prostora): poleg držav EU še Turčija, 
Severna Makedonija, Islandija, Lichtenstein, Norveška in 
Srbija.

KDAJ?
V ČASU, ki je:

• NAMENJEN PRAKSI (1. letniki od januarja do aprila, 2. letniki od aprila do 
julija), 

• V ČASU POLETNIH POČITNIC oziroma

• PO DOGOVORU.

ČAS TRAJANJA PRAKSE: 3 mesece oziroma 90 dni

DELODAJALCI IN NAMESTITEV?

• Delovno mesto najde 
študent sam.

• Delovno mesto  
pomaga najti šola.

*Delodajalcu se nato pošljeta 
motivacijsko pismo in CV -
Europass življenjepis.

• Možnost bivanja 
najde študent sam.

• Šola svetuje/pomaga 
pri iskanju možnosti 
bivanja.
*V pomoč pri iskanju so vam 
povezave spletni strani VSŠ 
– zavihek Erasmus+.

• https://www.intern-placements.com/
• Kontakti številnih partnerjev in promocijski 

videi

ALI
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SOFINANCIRANJE ZA 3 MESECE
• Znesek dotacij oz. štipendij je 

odvisen od države in dodatka:
• Primer skupnih zneskov za prakso z 

DODATKOM ZA PRAKSO (100 EUR 
MESEČNO x 3 mesece):

- skandinavske države, VB; Lux, Lich … 
1.560 EUR + 300 EUR = 1.860 EUR,

- Avstrija, Italija, Nemčija, Portugalska, 
Grčija …: 1.410 EUR + 300 EUR = 1.710 
EUR,

- Češka, pribaltske države, Turčija, 
Hrvaška, Srbija … 1.260 EU + 300 EUR = 
1.560 EUR.

+ Dodatna sredstva Javnega sklada: 

40,69 EUR (2020) na mesec (skupaj za 3 

mesece = 122,07 EUR).

• Novost: možen 
DODATEK ZA 
ŠTUDENTE IZ 
OKOLIJ Z MANJ 
MOŽNOSTMI (200 
EUR/mesec) 
OBVEZNO Z 
DOKAZILOM:

- npr. Odločbo Centra za 
socialno delo o 
otroškem dodatku, 
državni štipendiji, 
družinski pokojnini, itd.

ALI

POZOR! Dodatek za prakso in dodatek
za študente iz okolij z manj možnostmi
se izključujeta, kar pomeni, da oba
hkrati ni možno dodeliti.

PRAKSA S SOFINANCIRANJEM ALI BREZ 

IZBRAN ERASMUS+ 
UDELEŽENEC

Izplačilo sredstev, če je 
študent izbran:

 80 % pred mobilnostjo

 20 % po izvedbi in 
pridobitvi vseh dokazil 
oz. potrdil, ko se vrnete.

ZERO GRANT ERASMUS 
PRAKSA

MOŽNA JE TUDI 

ZERO GRANT

UDELEŽBA V ERASMUS 
MOBILNOSTI

(če izpolnjujete vse pogoje za 
mobilnost in imate mesto odobreno, 
vendar finančne pomoči ne prejmete 
– imate pa tam enake ugodnosti kot 

njihovi študenti - opravičeni ste 
stroškov šolnine, kotizacij ...). 
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OLS - JEZIKOVNA PODPORA
• Namen jezikovne podpore je pomoč 

študentom pri učenju in utrjevanju 
znanja tujih jezikov.

• Opravite preizkus jezikovnega znanja 
pred odhodom in po vrnitvi.

• Prejmete 1 licenco za preizkus jezika 
ter 1 licenco za jezikovne tečaje.

• Testi so pripravljeni s strani EK, 
testiranje poteka online.

• Rezultat pa NI pogoj za udeležbo na 
mobilnosti.

• ON line jezikovni tečaji – na 
praksi se udeležujete 
jezikovnih tečajev in vodite 
posebno evidenco (interno 
tabelo vstopov). To oddate ob 
vrnitvi poleg ostale 
dokumentacije.

PRIZNAVANJE ERASMUS+ PRAKSE 

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

Opozorilo:
V vsakem primeru se je potrebno
prijaviti na izpit iz PRI.
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OBVEZNOSTI ŠTUDENTA

Praksa

• izvedba prakse v skladu s 
pogodbo,

• pridobitev potrdila o opravljeni 
praksi (certifikata) in  
EUROPASS POTRDILA,

• priprava poročila,

• sodelovanje s koordinatorko,

• sodelovanje v OLS in 
poročanje o udeležbi (na 
posebni tabeli).

Predstavitve

Prenos izkušenj:

o izvesti predstavitev za 
študente,

o napisati prispevek za 
spletno stran, ŠUS, šolski 
TV in

o sodelovati na dogodkih 
na šoli.

KJE DOBITI VEČ INFORMACIJ?

• Spletna stran šole; zavihek ERASMUS+
(razporeditev po študijskih letih in temah – mobilnost za prakso, 
mobilnost osebja, obiski tujih gostov, iskanje podjetij, …).

• Pri Erasmus koordinatorki, Lidiji Ajtnik (lidija.ajtnik@sc-sg.si)
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PRIJAVE IN IZBOR KANDIDATA

NA RAZPOLAGO STA 2 MESTI*.

• Prijavnica bo na spletni 
strani – pod Erasmus+, 
pod študijsko leto 
2020/2021.

• ROK PRIJAVE JE DO 
ZAPOLNITVE MEST –
OZIROMA ČIMPREJ.

• Oddaja prijavnice 
koordinatorki po e-pošti 
ali jo pošljete po navadni 
pošti..

• IZBOR:

(po kriterijih v 
Institucionalnem načrtu 
VSŠ) 

SESTANEK ZA 
PRIJAVLJENE POTEKA 

TAKOJ PO IZBORU.

*ŠTEVILO MEST

Po novem razpisu za študijsko leto 
2020/2021 imamo odobreni 2 MESTI.

2 mesti iz študijskega leta 2019/2020 pa sta 
še vedno na voljo (prijaviti se je potrebno

čimprej)!

=

 4 MESTA ZA PRAKSO
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KRITERIJI IZBORA
(zapisani v Institucionalnem načrtu)

• Prednost pri izboru imajo načeloma študenti drugega letnika,
vendar pa za prosta mesta lahko kandidirajo tudi študenti 1.
letnikov.

Ostali kriteriji so še:

• uspešnost pri študiju (povprečna ocena),

• znanje tujih jezikov (ocena izpita, ocena predavatelja),

• ocena praktičnega izobraževanja v preteklem študijskem letu za 
prijavljene iz 2. letnika,

• dosedanje delovne izkušnje in priporočila domačih podjetij, 
kjer je študent delal, kjer je kandidat že opravljal prakso v 1. 
letniku ali delal preko študentskega servisa,

• priporočila/mnenje predavateljev VSŠ SG.

ERASMUS PRAKSA V TUJINI

POVEČUJE ZAPOSLITVENE 
MOŽNOSTI

“Kaj se ti lahko 
zgodi 

boljšega…
mednarodne 

izkušnje –
neprecenljivo.”
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Zelo 
pomembno 
dokazilo o 
opravljeni 

praksi, ki vam  
pomaga pri 

iskanju 
zaposlitve.

E+ PRAKSA V ČASU TRAJANJA 
RAZMER COVID-19

• Potovanja in gostovanja pri tujih partnerjih trenutno zaradi 
naraščanja okužb s COVID -19 niso varna. 

• Nacionalna agencija in Evropska komisija zato 
vzpodbujata oz. priporočata izvajanje KOMBINIRANIH 
MOBILNOSTI – delno VIRTUALNIH za študij in prakso 

študentov v določenem delu (npr. 1 mesec ali nekaj tednov 
in ko bo zopet varno, nato še na samem mestu pri 

DELODAJALCU V TUJINI). 

• Čas karantene v tuji državi (če je študentu le-ta odrejena), 
se šteje v čas mobilnosti. 
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ERASMUS+ PRAKSA 
DIPLOMANTOV V TUJINI

TRAINEESHIP FOR A RECENT 
GRADUATE

PRIJAVE IN ODDAJA PRIJAVNICE

RAZPIS 2020/2021

• Prijavnica na spletni 
strani, pod zavihkom 
Erasmus+

• PRIJAVA: do 
razpisanega roka OZ. DO 
ZAPOLNITVE MEST

• Oddaja prijavnice:
– po e-pošti,

– po klasični pošti.

ODDAJA PRIJAVNICE

MLADI DIPLOMANT SE MORA 
PRIJAVITI/IZRAZITI SVOJ INTERES

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

študenta na VSŠ SG. 
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OPOZORIMO NA POSEBNOSTI

• Sredstev javnega sklada za 
diplomante NI. 

• Dodatka za mlade diplomante iz okolij z
manj možnosti NI.

KDAJ MORA MLADI DIPLOMANT OPRAVITI 
PRAKSO? 
V obdobju enega leta od datuma uspešnega

zagovora diplome (OPRAVITI IN ZAKLJUČITI

prakso).

ENAKO KOT PRI 
DODIPLOMSKIH ŠTUDENTIH

Potek, sredstva, pomoč 
šole/koordinatorke, javljanje, OLS, 
ostale obveznosti … =
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Študenti, ki imate posebno željo oditi na prakso v tujino, pa
na matični šoli niste izbrani, se imate možnost prijaviti na
razpis Konzorcija Skupnosti višjih strokovnih šol, s
sedežem v Celju.

Več informacij na: https://www.skupnost-vss.si/konzorcij-za-mobilnost/

https://www.skupnost-vss.si/konzorcij-za-mobilnost/#informacije-za-
studente ali pri koordinatorici Lidiji Ajtnik

Erasmus+ udeležencem pomaga:
1. Odpreti vrata v svet.

2. Spoznavati nove države, ljudi in običaje.
3. Pridobiti nove delovne izkušnje, večjo samostojnost.

4. Izboljšati znanje tujih jezikov …


