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RAZPIS 
 

za mobilnost študentov ter mladih diplomantov z namenom prakse 
v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2021/2022 

(razpisno leto 2021) 
 
 

1. NAMEN IN CILJI 
 
Erasmus+ je program Evropske komisije, ki podpira aktivnosti na področju izobraževanja, 
usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko 
šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.) v programskem obdobju 2021-2027.  
 
Aktualni razpis se nanaša na ključni ukrep 1 (KA1), učna mobilnost posameznikov v terciarnem 
izobraževanju, in sicer za mobilnosti za prakso v času študija (Erasmus študent) oziroma prakso 
mladega diplomanta (Erasmus diplomant).  
 
Cilji tovrstne mobilnosti za študente so naslednji: izboljšanje učnih kompetenc, povečanje zaposljivosti 
in možnosti zaposlitve, povečanje iniciativnosti in podjetništva, povečanje samozavesti in 
samospoštovanja, izboljšanje jezikovnih sposobnosti, povečanje medkulturne zavesti, aktivnejše 
sodelovanje v družbi, boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot, povečanje motiviranosti za 
nadaljnje izobraževanje (formalno in neformalno) in usposabljanje po opravljeni mobilnosti.  
 
Programske države, ki sodelujejo v programu Erasmus+ mobilnosti med programskimi državami, so 
članice Evropske unije, Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Turčija, Republika Severna Makedonija in 
Srbija. 
 

2. POGOJI ZA PRIJAVO 
 
Na razpis se lahko prijavi študent, ki izpolnjuje osnovne pogoje za pridobitev statusa »Erasmus 
študenta«: 

• da je državljan Republike Slovenije oz. državljan ene od sodelujočih držav ALI ima v eni od 
sodelujočih držav stalno bivališče, status begunca ali osebe brez državljanstva, 

• da ima med izvajanjem mobilnosti aktiven status študenta na FKPV, 
• da v času dosedanjega študija še ni presegel omejitve 12 mesecev mobilnosti preko 

Erasmus+ programa  
 
Mladi diplomant je ob prijavi na mobilnost vpisan v zadnji letnik študija in ima status študenta, pri 
čemer mora usposabljanje biti izvedeno v 12 mesecih po datumu diplomiranja. 
 

3. MERILA ZA UPRAVIČENOST MED IZVAJANJEM MOBILNOSTI 
 
Merila za upravičenost med izvajanjem mobilnosti študentov za namen študija  

- Vse sodelujoče institucije iz držav Programa morajo biti visokošolske institucije, nosilke ECHE 
listine (strogo in dosledno spoštovanje načel ECHE listine - SICELJE04), 

- Podpisan medinstitucionalni sporazum s partnericami iz držav Programa, 
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- Trajanje aktivnosti:  obdobje študija od 3 do 12 mesecev. 
 
Merila za upravičenost med izvajanjem mobilnosti z namenom prakse 

- Študent sam izbere institucijo/podjetje/organizacijo na kateri bo opravljal prakso v posvetu s 
koordinatorjem za prakso oziroma projektno pisarno. 

- Trajanje aktivnosti:  obdobje prakse od 2 do 12 mesecev: 
o fizično-dolgoročna: minimalno 2 meseca, 
o kombinirano-dolgoročna: fizični del minimalno 2 meseca, obvezni virtualni del, 
o kombinirano-kratkoročna: fizični del minimalno 5 dni zaporedno, največ 30 dni, 

obvezni virtualni del, 
o fizično-kratkoročna: minimalno 5 dni zaporedno, največ 30 dni, samo za doktorske 

študente.  
 
Mlad diplomant je ob prijavi na mobilnosti vpisan v zadnji letnik študija in ima status študenta, pri 
čemer mora usposabljanje biti izvedeno v 12 mesecih po datumu diplomiranja. 
 

4. ERASMUS+ FINANČNA DOTACIJA ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV  
 
Izbranim študentom bodo dodeljene dotacije, s katerimi se krije potne stroške in stroške bivanja za čas 
trajanja mobilnosti. Namen Erasmus+ dotacije je sofinanciranje stroškov v tujini. 
 

Skupine držav Vključujoče države 
Dotacija 

(EUR na mesec) 

Skupina 1 
Države Programa z višjimi 
življenjskimi stroški 

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

600,00 € 

Skupina 2 
Države Programa s srednjimi 
življenjskimi stroški 

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

600,00 € 

Skupina 3 
Države Programa z nižjimi 
življenjskimi stroški 

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

540,00 € 

 
Študenti in mladi diplomati, ki odhajajo na mobilnost za prakso prejmejo poleg osnovne dotacije tudi 
dodatek za praktično usposabljanje v višini 150,00 EUR na mesec. Študenti in mladi diplomanti z manj 
priložnostmi so upravičeni tudi do dodatnega zneska za študente in mlade diplomante z manj 
priložnostmi (le upravičenci) v višini 250,00 EUR na mesec. Študenti, vključno z mladimi diplomanti, ki 
prihajajo iz okolij z manj možnostmi in odhajajo na prakso, so upravičeni do obeh dodatkov. Če študent 
opravlja mobilnost na daljavo, do finančne pomoči Erasmus+ za individualno podporo za dni, ko se 
študent v času mobilnosti nahaja v Sloveniji, ni upravičen. 
 
Po končani mobilnosti je vsak od udeležencev dolžan izpolniti končno poročilo (vprašalnik), ki ga 
prejme po elektronski pošti ter napisati prispevek o mobilnosti. Od udeleženca, ki ne predloži poročila, 
lahko Fakulteta za komercialne in poslovne vede zahteva, da delno ali v celoti povrne prejeto dotacijo 
EU. 
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5. RAZPOLOŽLJIVA MESTA 
 

- 1 dotacija  
Na razpis je možno prijaviti mobilnosti z namenom študija ali prakse v tujini, ki bodo izvedene do 
31.10.2023. 
 

6. MERILA ZA IZBOR 
 

Če se prijavi več kandidatov, kot je prostih mest, se pri izboru upoštevajo naslednja merila:  
- letnik študija, pri čemer ima prednost študent, ki je višji letnik,  
- motivacijsko pismo 
- povprečna ocena študija 
- ocena iz tujega jezika 
- ob-študijske dejavnosti na mednarodnem področju  
- prednost imajo študentje, ki se še niso udeležili programov mobilnosti v istem ciklu študija. 
Vsa merila so enakovredna in sestavljajo skupno oceno, ki se upošteva pri izboru. 
 

7. POSTOPEK PRIJAVE 
 
Kandidat odda prijavo z vsemi prilogami (življenjepis, motivacijsko pismo in druga dokazila o dodatnih 
znanjih): 

- osebno na FKPV 
- pošlje po pošti (FKPV, Lava 7, Celje) 
- pošlje na mail: erasmus@fkpv.si. 

Kandidati, ki ne bodo poslali vse potrebne dokumentacije bodo uvrščeni na rezervni seznam. 
 
Rok za prijavo je 1. 10. 2021 oziroma do zapolnitve mest. 
 
IZBOR KANDIDATOV: Izbor prijavljenih kandidatov bo opravila komisija v sestavi dekan FKPV, direktor 
FKPV in Erasmus+ koordinator FKPV na podlagi meril za izbor. Po končanem izbirnem postopku bodo 
vsi prijavljeni kandidati obveščeni o rezultatih po e-pošti. Morebitne pritožbe na postopek izbora 
študentov bo reševala komisija za izvedbo postopka, v primeru nerešene pritožbe pa Komisija za 
pritožbe študentov. 

8. RAZPISNA DOKUMENTACIJA 
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani: https://www.fkpv.si/mednarodno-
sodelovanje/erasmus/studij/. 
 

9. DODATNE INFORMACIJE  
 
Petro Golob, Erasmus+ koordinator 
e: erasmus@fkpv.si 
t: 03/4285557 
 
 
Datum objave razpisa: 1. 9. 2021 
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