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študente



Kaj omogoča program Erasmus+

➔ Del rednih študijskih obveznosti lahko opravite v 
lahko opravite na partnerski instituciji.

➔ Izmenjava je možno na vseh stopnjah študija, 
vključuje tudi pripravo diplomskih in magistrskih 
nalog.



Rok prijave
VIS

15. januar 2020

ŽELENE INSTITUCIJE

Različni roki za prijavo, 
preveriti na spletni strani ali 
v MP UL AG



Spletna prijava

Potrdilo o opravljenih 
obveznostih

Motivacijsko pismo



Od 3 do 12 mesecev

Obdobje študija v tujini je omejeno od 
najmanj 3 do največ 12 mesecev na 
vsaki stopnji študija.

Na prvi stopnji študija gre študent 
lahko na Erasmus+ izmenjavo od 
drugega letnika dalje. 

Časovna omejitev



Kreditne točke

Minimalno število kreditnih točk, ki jih mora študent 
med izmenjavo v tujini pridobiti IN bodo na matični 
instituciji priznane, znaša za en semester 20 KT, za 
dva semestra 40 KT.



Zaključno delo in KT

Študenti, ki bodo v tujini pripravljali zaključno delo oz. 
bodo pridobili na izmenjavi manj kot 20 KT na 
semester, lahko prosijo za Erasmus+ finančno pomoč 
za največ 3 mesece.



DRŽAVE v Erasmus+ shemi

Sodelujoče države v programu ERASMUS+ so 
članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, 
Norveška, Severna Makedonija, Srbija in Turčija.



Od prijave do odhoda na tujo institucijo

Razpis

Izbira ustanove

Priprava študijskega sporazuma

Spremembe študijskega sporazuma

Podaljšanje izmenjave

Finančna dotacija

Priznavanje študijskih obveznosti



Pogoji za prijavo

Ima aktiven status študenta UL AG v celotnem času 
izmenjave.

Je v času izmenjave vpisan najmanj v drugi letnik 
dodiplomskega študija.

Na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo 
neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa 
ERASMUS ali ERASMUS+.



Ustanove

S pomočjo seznama bilateralnih pogodb in s 
pomočjo erasmus+ koordinatorja ali z nasvetom 
profesorja izberete visokošolsko ustanovo, kjer 
želite opraviti izmenjavo.



Študijski sporazum

Študijski sporazum, t. i. Learning agreement, vključuje 
študijski program, ki ga boste predvidoma opravili v času 
študija na tuji visokošolski ustanovi.

Podpišejo ga študent, erasmus koordinator ter koordinator 
na tuji, gostujoči instituciji.

V okviru izmenjave ni mogoče opravljati obveznosti, ki ste jih 
že opravili doma ali tistih, na katerih ste večkrat padli na 
izpitu.



Spreminjanje študijskega sporazuma

Spremembe so možne v prvem mesecu izmenjave, 
javite jih koordinatorju.

Spremembe vam odobri profesor.



Finančna dotacija

Erasmus štipendija

Za Erasmus+ štipendijo študenti je potrebno zaprositi. Vse 
informacije in obrazce za pridobitev štipendije študentom 
pošlje (praviloma aprila ali maja) mednarodna pisarna 
Univerze v Ljubljani, ki nato tudi ureja in nadzira vse 
potrebne postopke.



Finančna pomoč
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 podpiše po oddaji prijavne dokumentacije.

Študent, ki odhaja v tujino, še naprej prejema celoten znesek morebitne 
nacionalne štipendije.



Mesečna dotacija

Višina mesečne finančne pomoči in število odobrenih mesecev na 
posameznega študenta so odvisni od višine sredstev, ki jih bo UL 
pridobila na razpisu.

V kolikor sredstva ne bodo zadoščala za financiranje vseh 
zaprošenih aktivnosti, bo UL financirala največ 5 mesecev za 
mobilnost študentov z namenom študija za en semester in 10 
mesecev mobilnosti za dva semestra ter študentom dodelila le 
eno Erasmus+ dotacijo na leto.



Višina dotacije za leto 2019/20

Skupina 1  520 €

Danska, Finska, Irska, Islandija, Luksemburg, Lihtenštajn, Norveška, Švedska, Velika Britanija

Skupina 2  470 €

Belgija, Francija, Avstrija, Italija, Ciper, Nemčija, Grčija, Malta, Nizozemska, Portugalska, Španija

Skupina 3  370 €

Bolgarija, Češka Republika, Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, Poljska, Romunija, Slovaška, 
Makedonija, Turčija, Hrvaška, Srbija



Pogodba

Pravice, obveznosti in odgovornosti študentov pri 
dodelitvi finančne pomoči bodo konkretneje 
opredeljene v Pogodbi o finančni pomoči, ki jo 
študent sklene z UL pred odhodom na študij v tujini.



Priznavanje obveznosti
V MP oddate vlogo za priznavanje v tujini opravljenih 
obveznosti.

Potrdilo o opravljenih izpitih, del obrazca je tudi pretvornih 
ocen.

Izpolnite kratki anketni vprašalnik o izmenjavi, ki je pogoj za 
začetek postopka priznavanje.

Na podlagi oddanih dokumentov vam izdamo potrdilo o 
opravljenih obveznostih, v referatu vam vpišejo oceno.



Zaključek izmenjave

Dokumente naložite na strežnik UL, s tem opravičite 
štipendijo.

Za pravočasno sprožitev postopka priznavanja v tujini 
opravljenih obveznosti je odgovoren študent.

Študent je po prihodu iz tujine zavezan, da v nadaljevanju 
študija pomaga študentom na izmenjavah ter sodeluje pri 
pripravi Erasmus dogodkov na UL AG.



Prijava na tujo ustanovo

Do sedaj je bila prijava možna na 3 ustanove.

Preverit pogoje na tuji instituciji.

Po odobritvi iz UL pošljem nominacijo.

Prijava v sistemu EASY



Odobrena izmenjava s strani želene institucije

S strani univerze boste prejeli e-pošto in za pridobitev finančne pomoči opraviti 
SPLETNO PRIJAVO.

Tam so vaši osebni podatki in PRILOGE:

  1. Potrdilo o sprejemu
  2. Learning Agreement
  3. Kopija bančne kartice (vidna številka TRR-ja)
  4. Potrdilo o vpisu za šolsko leto, v katerem odhajate na izmenjavo.



Nasvet

Več možnosti, da vas sprejmejo imate, če navežete 
oseben stik s profesorjem, pri katerem bi radi 
študirali.



Kontakti

Več na spletni strani UL AG :

Nina Podlipnik: aginter@ag.uni-lj.si, 01 24 27 320

http://www.ag.uni-lj.si/index.php?page_id=3713

in UL:

http://www.uni-lj.si/mednarodno_sodelovanje_in_izmenjave/program_erasmus_plus/

Bibi Ovaska Presetnik: student.office@uni-lj.si

http://www.uni-lj.si/mednarodno_sodelovanje_in_izmenjave/program_erasmus_plus/

