
 
 

Višja strokovna šola 

razpisuje Erasmus dotacije za opravljanje praktičnega izobraževanja v tujini v 

študijskem letu 2021/2022 

 

 

Dotacije se podeljujejo v okviru programa Erasmus+, Ključni ukrep 1: projekti učne mobilnosti 

posameznikov na področju terciarnega izobraževanja (KA103). Na voljo je: 

1. eno prosto mesto za izmenjavo za praktično izobraževanje. 

 

Na Razpis se lahko prijavijo študenti, ki izpolnjujejo minimalne pogoje, ki jih določa Evropska 

komisija. Ti pogoji so: 

 Študenti lahko v tujini bivajo najmanj 2 meseca in največ 1 leto.  

 Študenti morajo pred odhodom v tujino podpisati pogodbo z izbrano organizacijo za 

opravljanje strokovne prakse.  

 

 

Izmenjava za strokovno prakso 

 

Študenti si sami izberete podjetje, v katerem bi prakso želeli opravljati. Prav tako si izberete 

državo in čas opravljanja prakse. Na prakso lahko odidete v države zapisane v spodnji tabeli.  

 

Do oddaje prijavnice je potrebno navezati stik s podjetjem, v katerem bi prakso želeli 

opravljati. Pogodba s podjetjem in vsi detajlni dogovori bodo aktualni, če boste na razpisu 

izbrani. 

 

Štipendija za prakso znaša od 450 do 600 EUR na mesec, odvisno od tega, v kateri državi 

prakso opravljate.  

 

SKUPINA 1 

 

Danska, Finska, Islandija, Irska, Luksemburg, Lihtenštajn, 

Norveška, Švedska 

 

600 EUR na 

mesec 

 

SKUPINA 2 

 

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

Ciper, Nizozemska, Malta, Portugalska 

 

600 EUR na 

mesec 

 

SKUPINA 3 

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

Poljska, Romunija, Slovaška, Republika Severna Makedonija, 

Turčija, Srbija 

 

540 EUR na 

mesec 

 

Dodatek za prakso: vsak študent, ki odide na mobilnost z namenom prakse (150 EUR). 

Dodatek za študente z manj priložnostmi: vsak študent, ki izpolnjuje pogoje ene izmed 8 

skupin udeležencev z manj priložnostmi, glede na pravila Erasmus+ (250 EUR). 

Dodatek za zeleno potovanje: vsak udeleženci, ki izpolnjujejo pogoje za trajnostno (zeleno) 

potovanje. Zeleno potovanje je opredeljeno kot potovanje, pri katere se za večji del potovanja 

uporabljajo prevozna sredstva z manjšimi emisijami, kot so avtobus, vlak ali souporaba 

avtomobila (50 EUR + 4 dodatni dnevi za pot). 

 

Naslednji portali vam bodo v pomoč pri iskanju strokovne prakse v tujini: 

 http://www.animafestexperience.com/  

 http://www.paragoneurope.eu/ 

 http://algoos.com/erasmus-practice/#.VjHn4XnruUk  

 

 

Oddaja prijave in izbor 

 

Študenti prijavo opravijo na predpisanem obrazcu, ki je priloga tega razpisa. Študenti 

prav tako napišejo motivacijsko pismo, v katerem utemeljijo opravljanje praktičnega 

izobraževanja v tujini, ter življenjepis v slovenskem in angleškem jeziku. Motivacijsko 

http://www.animafestexperience.com/
http://www.paragoneurope.eu/
http://algoos.com/erasmus-practice/#.VjHn4XnruUk


 
 
pismo s prilogami do 15. 11. 2021 pošljejo na Višjo strokovno šolo (DOBA EPIS d.o.o., Višja 

strokovna šola, Za Erasmus komisijo, Prešernova ulica 1, 2000 Maribor). Nepopolnih prijav in 

prijav oddanih po roku, ne bomo sprejemali.  

 

Kriteriji za izbor študentov Višje strokovne šole:  

 Povprečna ocena  

 Ocena motivacije (na podlagi motivacijskega pisma in po potrebi razgovora)  

 

O izbiri kandidatov za opravljanje praktičnega izobraževanja v tujini odloča Erasmus komisija, 

ki ji predseduje Erasmus koordinatorica. 

 

Morebitni razgovori bodo potekali 17. 11. 2021, online. Kandidati bodo o izbiri obveščeni do 

20. 11. 2021, po e-pošti. 

 

 

Po izboru kandidatov 

 

Izbrani kandidati morajo na šoli s pomočjo Erasmus institucionalne koordinatorice urediti 

potrebno dokumentacijo za organizacijo mobilnosti. Šola in študent pred pričetkom mobilnosti 

skleneta sporazum za dodelitev dotacije (Grant agreement). Šola, podjetje in študent pa pred 

pričetkom mobilnosti sklenejo sporazum za mobilnost (Training agreement). Na osnovi te 

dokumentacije je s kandidatom sklenjena Pogodba o finančni pomoči programa Erasmus. Prvo 

izplačilo sredstev v višini 70% celotnega odobrenega zneska se izvrši do odhoda na mobilnost. 

Preostalih 30 % pa po vrnitvi in po izpolnitvi obveznosti.  

 

Pred odhodom v tujino si mora študent urediti dodatno zdravstveno zavarovanje, evropsko 

kartico zdravstvenega zavarovanja in nezgodno zavarovanje v tujini z asistenco. 

 

Pred samim odhodom se študent udeleži več pripravljalnih pogovorov z Erasmus 

koordinatorko. V primeru neudeležbe na pripravljalnih pogovorih in nespoštovanja dogovorov z 

Erasmus koordinatorico si šola pridržuje pravico do odvzema že dodeljene Erasmus dotacije. 

 

Izbran študent mora pred in po mobilnosti opraviti jezikovno testiranje s pomočjo orodja OLS 

(navodila prejme od Erasmus koordinatorice).  

 

Med mobilnostjo mora študent poročati Erasmus koordinatorici o poteku mobilnosti, vsaj 

enkrat mesečno. Ob koncu mobilnosti študent odda poročilo o praktičnem izobraževanju, odda 

projektno nalogo in zapiše vtise o mobilnosti v namene promocije Erasmus mobilnosti. Poročila 

morajo vsebovati tudi fotografije študentov na delovnem mestu (fotografije morajo biti last 

študenta).  

 

Morebitni neizbrani kandidati boso uvrščeni na rezervno listo in obveščeni o alternativnih 

možnostih mobilnosti.  

 

Dodatne informacije 

 

V primeru, da kandidat ni bil izbran, se dokumentacija vloge ne vrača kandidatu. Sam jo lahko 

dvigne na osebno željo pri institucionalni koordinatorici v času 30 dni po objavi rezultatov. Po 

preteku tega časa šola ne vrača dokumentacije. 

 

Za dodatne informacije v zvezi z Razpisom se obrnite na Erasmus koordinatorico Nino Turčin, 

e-naslov: nina.turcin@doba.si   

 

Za vse pritožbe, dodatne informacije in pojasnila glede nejasnosti v postopku izvedbe nabora 

ali mobilnosti same je prvostopenjski organ znotraj institucije za sprejemanje pritožb iz 



 
 
naslova Erasmus mobilnosti Erasmus komisija (vloge se sprejemajo v referatu šole) in 

drugostopenjski organ odgovorna oseba institucije, to je direktorica višje šole. 

V razpisu uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot 

nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.  

Maribor, 18. 10. 2021 

 

Nina Turčin 

Erasmus koordinatorica 

 

Priloga: 

 Prijavnica za Erasmus izmenjavo (Obrazec ŠP) 


