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Te mika tujina…

Bi rad del študentskega časa preživel še
kje drugje kot na FKBV?

NIČ TE NE OVIRA… odloči se ‘ZA’!
Premisli:
Kaj hočem - prakso ali študij?
Kam - katera država?
Kdaj in kako dolgo – med letom ali med počitnicami?
Kako?
In kaj sem pripravljen za to storiti?!

2

Te mika tujina…
Oprostitev stroškov šolnine
Možnost pridobitve dotacije/štipendije
Nova poznanstva
Dragocene izkušnje
Višji stroški
Jezikovne veščine
(Multi)kulturna izkušnja
Oddaljenost od doma
Izbor sebi “ustreznejših” predmetov
Prednost na trgu dela

Priloga k diplomi
Doprinos k osebnostni rasti
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Bil je Erasmus VŽU, zdaj je Erasmus+ program…
Programi EU na področju izobraževanja in usposabljanja (terciarna
raven izobraževanja):
• 2000 - 2006: Erasmus Socrates in Leonardo da Vinci,
• 2007 - 2013: Erasmus VŽU (+ ostali sektorski podprogrami: Comenius
(predšolsko, šolsko izobraževanje), Leonardo da Vinci (vsi udeleženci poklicnega
izobraževanja in usposabljanja - ne vključuje terciarne ravni), Grundtvig
(izobraževanje odraslih)).

• 2014 - 2020: Erasmus+

Več na: Cmepius
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Bil je Erasmus VŽU, zdaj je Erasmus+ program…
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Bil je Erasmus VŽU, zdaj je Erasmus+ program…
• KA1: projekti mobilnost posameznikov
Aktualno za študente:
1. Študij v tujini 2016/2017
2. Strokovno praktično usposabljanje (pripravništvo) v tujini
Razpisi, glej: spletna stran FKBV  mednarodno sodelovanje
Razpis Erasmus+ za mobilnost študentov z namenom študija v
tujini za študijsko leto 2016/17 bo objavljen 15. 1. 2016

6

Erasmus+ študij v tujini: kam?
V programu sodelujejo institucije (nosilke
Erasmus univerzitetne listine):
- iz držav članic EU (Avstrija, Belgija,
Bolgarija, Ceška, Ciper, Danska, Estonija,
Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska,
Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska,
Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska,
Portugalska, Romunija, Slovaška, Španija,
Švedska in Velika Britanija) ,
- iz EGP držav (Islandija, Liechtenstein,
Norveška)
+ Švice, Turčije in Makedonije.
Na študij lahko greste na institucijo s katero ima FKBV (UM) sklenjen sporazum!
Sporazumi FKBV
Kaj pa če z želeno institucijo fakulteta nima veljavnega BA?
…bomo skušali urediti…
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Erasmus+ študij v tujini: kaj mi ponuja?
• da del rednih študijskih obveznosti namesto na matični fakulteti opravim
na partnerski instituciji v tujini
Redne študijske obveznosti na katerem koli nivoju/ciklu študija, vključujoč:
- opravljanje izpitov
- pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog a izključujoč
raziskovalno delo, ki ni neposredno študijska obveznost
• da za študij v tujini ne plačam šolnine
• da so mi uspešno opravljene obveznosti v tujini, ki so bile predhodno
dogovorjene (glej: KAJ MORAM NAREDITI PREDEN SE ODPRAVIM V
TUJINO?) v študijskem sporazumu po vrnitvi priznane na matični fakulteti
in
• da za študij v tujini pridobim Erasmus finančno dotacijo
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Erasmus+ študij v tujini: sem lahko Erasmus študent?
Minimalni pogoji:
- imeti moram aktiven status študenta/ke na FKBV UM
- v akademskem letu 2016/2017 moram biti v vpisan/a v najmanj 2.
letnik dodiplomskega študija (!)
- v času dosedanjega študija na isti stopnji študija še nisem
izkoristil/a celotnega obdobja izmenjave - max. 12 mesecev (!)
- če sem že bil/a v okviru iste stopnje študija na mobilnosti v okviru
programa Erasmus VŽU za manj kot 12 mesecev, se lahko za preostale
mesece (min. 3) prijavim na ta razpis za študij v tujini v okviru programa
Erasmus +.

V primeru večjega števila prijav na posamezno institucijo kot je na
voljo mest, določi FKBV dodatne kriterije: 1. prijava na študij v tujini,
cikel in letnik študija, uspeh študija.
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Erasmus+ študij v tujini: kako dolgo?
Trajanje študija
- najmanj 3 mesece in največ 12 mesecev / stopnjo študija
Minimalno št. zbranih ECTS na študiju v tujini (sklep senata UM - dotacija)

– 10 ECTS za trimester
– 20 ECTS za semester
– 40 ECTS za študijsko leto
Študenti Erasmus+ imajo možnost uporabe "Online Linguistic
Support " (OLS) Evropske agencije EACEA študentom.
- Nekatere univerze organizirajo tudi tečaje tujega jezika pred
pričetkom semestra!
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Erasmus+ študij: pred odhodom v tujino…

1. Kam, na katero institucijo želim?
2. Katere obveznosti bom opravil/a v tujini?
3. Lahko kak predmet opravljen v tujini zamenjam s
predmetom na FKBV?
- pridobim soglasje nosilca predmeta na FKBV (priloga učni načrt predmeta v
tujini)  oddam v referat  obravnava na Komisiji za študijske zadeve,
- zamenjava predmeta ni pogoj za opravljanje obveznosti v tujini!

4. Najkasneje do 9. 3. 2016 (15. 3. rok za UM) moram oddati
elektronsko prijavo (dostop s številko indeksa in AIPS-geslom): sledite
navodilom!

-

Dogovor in potrditev (jaz - študent + matična + partnerska institucija!)
študijskega sporazuma (Learning Agreement for Studies)

Na fakultetni Erasmus koordinator v bazi prijavo potrdi  pošlje seznam študentov za
študij na UM (končni rok 5. 6. 2016, kasneje spremembe niso več možne).
Po potrditvi prijave v bazi je omogočen izpis prošnje za Erasmus finančno dotacijo.
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Erasmus+ študij: pred odhodom v tujino…

5. Na spletni strani institucije v tujini moram preveriti njihove
dodatne zahteve in postopke ter izpolniti zahtevane
dokumente (pravočasno podpisati in poslati: 4. do 6. oz. 9.
do 11.), preveriti ostale informacije (namestitev, zavarovanja, vize…)

6. Institucija v tujini mi pošlje pismo o sprejemu (Acceptance
letter) in potrjene prijavnice (Application form) oz. študijske
sporazume (Learning agreement for studies).
Kdaj lahko pričakujem Acceptance letter? Če se prijavim za študij v zimskem semestru
v poletnih mesecih, sicer kasneje.
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Erasmus+ študij: pred odhodom v tujino…

7. Po prejemu pisma o sprejemu (Acceptance Letter) oz.
potrjenega prijavnega obrazca (Application Form) in
potrjenega študijskega sporazuma (Learning Agreement) od
univerze gostiteljice iz spletne strani preko katere sem se
prijavil/a na razpis natisnem prošnjo za pridobitev finančne
dotacije Erasmus, jo podpišem in s prejetimi potrdili pošljem
na:
Univerza v Mariboru
Služba za mednarodno sodelovanje
in programe mobilnosti
Slomškov trg 15
2000 Maribor

8. ≈ en mesec pred predvidenim pričetkom študija v tujini
prejmem v podpis pogodbo o finančni dotaciji
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Erasmus+ študij: dotacija…
• Dotacija Erasmus le sofinancira stroške bivanja v tujini in ne pokrije
stroškov v celoti.
Predvidena višina zneska dotacije (določena bo poleti 2014)
Skupina 1
Programske države z visokimi
stroški bivanja
Skupina 2
Programske države s
srednjimi stroški bivanja
Skupina 3
Programske države z nižjimi
stroški bivanja

Avstrija, Danska, Finska, Francija, Irska, Italija, 400 - 500
Lihtenštajn, Norveška, Švedska, Švica, Velika
Britanija
Belgija, Ciper, Češka, Grčija, Hrvaška, Islandija, 350 - 450
Luksemburg, Nemčija, Nizozemska,
Portugalska, Slovenija, Španija, Turčija
Bolgarija, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, 300 - 400
Makedonija, Malta, Poljska, Romunija,
Slovaška

En mesec = 15 dni in več
Nacionalno štipendijo ohranim!

Obveščen/a bom na elektronski naslov
ime.priimek@student.um.si

+ dodatna finančna pomoč (v letu 2015/2016)?
- socialno deprivilegirani: odločba CSD,
- s posebnimi potrebami,
- razpis Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije: 80 €/mesec
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Erasmus+ študij: ko sem v tujini…

1. V primeru, da se, zaradi kakršnihkoli vzrokov, izbran predmet
iz študijskega sporazuma (Learning Agreement) ne izvaja, ali
ga želim zamenjati, ne-opravljati… moram o tem obvestiti
FKBV Erasmus koordinatorico in študijski sporazum ustrezno
spremeniti (Section to be completed DURING THE MOBILITY
-> Changes to the original learning agreement).
1.
2.

Pošljem kak pozdravček iz “začasnega dela v tujini”!
Držim se “pravil igre” na tuji instituciji – v tujini sem ambasador/ka UM, FKBV!

3. Po opravljenih obveznostih dobim na instituciji gostiteljici
Transcript of Records.
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Erasmus+ študij: ko sem spet doma…

1. Prejmem zadnji dve Erasmus dotaciji (?)
2. V referat FKBV oddam Transcript of Records (Erasmus
koordinatorici kopijo)

3. Prej dogovorjene opravljene obveznosti v tujini mi bodo
priznane in zapisane v prilogi k diplomi.
4. Svoje vtise delim z drugimi (spletna stran FKBV, povabilo
na predstavitev Erasmus+ programa…)
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Erasmus+ študij: ko sem spet doma…

- Erasmus+ praksa,
- pričakujemo razpis študija in prakse za razširjen Erasmus+,
- CEEPUS! Po 15. 2. (izmenjave, ekskurzije),
- FKBV prijatelji – pridruži se (dogodki),

- Izkušnje študentov na Erasmus+ izmenjavi,
- možnosti prakse preko IASTE (Dominika Klavž)
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Več informacij…
Spletna stran FKBV: Mednarodno sodelovanje
Spletna stran UM: Erasmus+
Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe
izobraževanja in usposabljanja - Cmepius: Erasmus+

Videoposnetek
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