
 

 

Razpis za dotacije za izmenjavo za študij v obdobju 2020–2023 v okviru programa 
Erasmus+, Ključni ukrep 1: mobilnost posameznikov na področju terciarnega 

izobraževanja (KA103) 
 

1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa 

Izvajalec javnega razpisa je Visoka šola za poslovne vede, Tržaška 42, Ljubljana (v nadaljevanju VŠPV). 

2. Namen razpisa 

Na podlagi odobrenih sredstev Evropske komisije je VŠPV podpisala sporazum z Nacionalno agencijo 

CMEPIUS, na podlagi katerega se objavlja razpis za sofinanciranje mobilnosti študentov za namen študija.  

Programske države, ki sodelujejo v programu Erasmus+ mobilnosti so države Evropske unije ter Islandija, 
Liechtenstein, Norveška, Severna Makedonija, Srbija in Turčija. 

Študenti ne smejo opravljati mobilnosti: v državi fakultete pošiljateljice, v državi, v kateri med študijem 

prebivajo, v državi svojega stalnega bivališča in v državi, katere državljani so.   

Mobilnost študentov za namen študija  

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

(vključujoč pripravo diplomskih in magistrskih nalog), namesto na matični instituciji opravi na partnerski 

instituciji v tujini. Partnerske institucije so tiste institucije, s katerimi ima matična institucija študenta 

podpisan medinstitucionalni sporazum o izmenjavi študentov v določenem študijskem letu.  

Obdobje študija v tujini je omejeno od najmanj 4 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija. To je na 

dodiplomskem in magistrskem študiju. Na študij gre lahko študent od drugega letnika dalje, izjemoma 

tudi v 1. letniku študija.  

Študij v tujini v okviru programa ERASMUS+ mora biti vnaprej določen z dokumentom ŠTUDIJSKI 

SPORAZUM, ki ga podpiše študent, VŠPV in šola gostiteljica.  

Dogovorjeno število kreditnih točk, ki jih mora študent med izmenjavo v tujini pridobiti, znaša za en 

semester 30 ECTS, za oba semestra 60 ECTS. 

3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu ter vsebina in priprava vloge 

Pogoji za kandidiranje 

Na razpis se lahko prijavi študent VŠPV pod naslednjimi pogoji: 

• Študent mora imeti v celotnem času študija v tujini aktiven status študenta na VŠPV.  
• V času izmenjave mora biti študent vpisan najmanj v 2. letnik študija na VŠPV, izjemoma v 1. letnik. 
• Študent ima urejene finančne obveznosti do VŠPV . 

Vsebina in priprava vloge 
Za prijavo na javni razpis mora prijavitelj predložiti popolno vlogo, ki vsebuje naslednje izpolnjene in 
podpisane obrazce: 



 

 

• prijavnico in  
• življenjepis (europass CV). 

4. Merila za izbor prijaviteljev in način izbire 

Postopek ocenjevanja vlog 
 

V kolikor bo na razpis do roka prispelo več prijav, kot je prostih mest oziroma razpoložljivih sredstev, 

bodo imeli pri izbiri prednost prijavitelji, katerih dogovorjena mobilnost v tujini se bo pričela prej.  

5. Finančna dotacija 

Nacionalna agencija (Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja – 
CMEPIUS) bo na podlagi odobrenih sredstev Evropske Komisije in na podlagi prejetih prijav VŠPV odobrila 
sredstva. Študent programa Erasmus+ ni samodejno upravičen do Erasmus+ finančne pomoči.  
 
Finančna pomoč Erasmus+ sofinancira stroške študija v tujini in ne pokrije stroškov v celoti. Višina je 
opredeljena v Pogodbi o dodelitvi finančne pomoči v okviru programa Erasmus+, ki jo študent, izbran na 
razpisu, podpiše pred začetkom študija v tujini in je v okviru najkrajšega oziroma najdaljšega obdobja po 
tem javnem razpisu. 
 
Dotacija je lahko odobrena samo za čas trajanja rednih študijskih obveznosti v skladu z akademskim 
koledarjem na partnerski instituciji v tujini in je ter v okviru najkrajšega oziroma najdaljšega obdobja po tem 
javnem razpisu.  
 
Za pogodbeno leto 2020 je razpoložljiva 1 mobilnost v dolžini trajanja 4 mesece (120 dni).  
 
Pravice, obveznosti in odgovornosti študentov pri dodelitvi finančne pomoči bodo konkretneje opredeljene 
v Pogodbi o finančni pomoči, ki jo mora študent z VŠPV skleniti pred odhodom v tujino. 
 
Dotacija za bivanje 
 

 Država gostiteljica Mesečni znesek (EUR) 

Skupina 1 
 
Države programa z višjimi 
življenjskimi stroški 

Danska, Finska, Islandija, Irska, 
Luksemburg, Švedska, Velika 

Britanija, Lihtenštajn, 
Norveška 

520 

Skupina 2 
 
Države programa s srednjimi 
življenjskimi stroški 

Avstrija, Belgija, Nemčija, 
Francija, Italija, Grčija, Španija, 

Ciper, Nizozemska, Malta, 
Portugalska 

470 

Skupina 3 
 
Države programa z nižjimi 
življenjskimi stroški 

Bolgarija, Hrvaška, Češka 
republika, Estonija, Latvija, 
Litva, Madžarska, Poljska, 

Romunija, Slovaška, Slovenija, 
Severna Makedonija, Turčija, 

Srbija 

420 

 
 




