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FOŠ. Razvijamo vašo ustvarjalnost. 

RAZPIS 

za mobilnost študentov ter mladih diplomantov za prakso (SMP) med 
državami programa v okviru programa ERASMUS+,  

v okviru projekta št. 2021-1-SI01-KA131-HED-000008894 
(RAZPISNO LETO 2021) 

1 NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA 

Izvajalec javnega razpisa je Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu, Ulica talcev 3, 8000 
Novo mesto (v nadaljevanju FOŠ). 

Izrazi zapisani v moški slovnični obliki so uporabljeni nevtralno za ženske in moške. 

2 NAMEN IN CILJ RAZPISA 

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),
• 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.

Program Erasmus+ študentu omogoča, da v okviru svojega študija na kateri koli stopnji študija ali v 
obdobju 12 mesecev po diplomi opravi mobilnost za prakso v podjetju ali podobni organizaciji v eni 
izmed držav programa ERASMUS+. Na mobilnost za prakso gre lahko študent že v prvem letniku prve 
stopnje študija.  

Programske države, ki sodelujejo v programu Erasmus+ mobilnosti med državami programa so članice 
EU, Islandija, Lichtenstein, Norveška, Turčija, Republika Severna Makedonija, Srbija. 
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3 SPLOŠNI POGOJI  
 
Status študenta na domači instituciji v času mobilnosti je izenačen s statusom študentov v državi 
gostiteljici. Študent ohrani vse vire štipendiranja iz matične države in ne plača šolnine na instituciji 
gostiteljici. 
 
Tip mobilnosti in trajanje: 
Mobilnost študentov in mladih diplomantov za prakso (SMP) - v času študija ali kot diplomant – lahko 
traja do največ 12 mesecev na cikel študija: 

• fizično-dolgoročno: minimalno 2 meseca; 
• kombinirano-dolgoročno: fizični del minimalno 2 meseca, obvezni virtualni del; 
• kombinirano-kratkoročno: fizični del minimalno 5 dni zaporedno, največ 30 dni, obvezni 

virtualni del; 
• fizično-kratkoročno: minimalno 5 dni zaporedno, največ 30 dni, samo za doktorske študente. 

 
Študent lahko sodeluje v programu mobilnosti za prakso, če:  
 

• je državljan Republike Slovenije ali katere koli države, ki sodeluje v programu, ali tuji 
državljan, ki ima stalno bivališče ali status begunca v eni od sodelujočih držav, ali oseba brez 
državljanstva v eni od sodelujočih držav; 

• je bil v postopku izbora izbran za mobilnost; 
• bo imel v celotnem času mobilnosti v tujini aktiven status študenta na FOŠ;  
• za isto vrsto mobilnosti še ni presegel maksimalnega števila mesecev mobilnosti. 

 
Diplomant lahko sodeluje v programu mobilnosti za prakso, če: 

• je državljan Republike Slovenije ali katerekoli države, ki sodeluje v programu ali tuji 
državljan, ki ima stalno prebivališče ali status begunca v eni od sodelujočih držav, ali oseba 
brez državljanstva v eni od sodelujočih držav; 

• je ob prijavi na mobilnost vpisan v zadnji letnik študija in ima status; 
• je bil v postopku izbora izbran za mobilnost; 
• je v času trajanja mobilnosti že diplomant fakultete; 
• usposabljanje mora biti izvedeno v 12 mesecih po datumu diplomiranja; 
• za isto vrsto mobilnosti še ni presegel maksimalnega števila mesecev mobilnosti. 

 
 
Študent lahko v vsakem ciklu študija odide na mobilnost v trajanju do 12 mesecev (vključujoč 
mobilnosti predhodnega programa Vseživljenjsko učenje – Erasmus individualna mobilnosti in Erasmus 
Mundus). Vsako 12-mesečno obdobje je lahko sestavljeno iz katerekoli kombinacije upravičene 
mobilnosti z namenom študija ali/in prakse. 
 
Če študent vseh mesecev ne izkoristi v času študija, lahko le-te izkoristi za praktično usposabljanje v 
roku 12 mesecev po diplomiranju, pri čemer se mora prijaviti najkasneje v zadnjem letu, ko ima še 
veljaven status študenta. 
 
V okviru mobilnosti za prakso si študent sam poišče podjetje oz. organizacijo, kjer namerava opraviti 
mobilnost (v času študija oz. kot diplomant). Praktično usposabljanje mora biti vsebinsko povezano s 
področjem študija študenta. Lahko se opravlja v vseh gospodarskih družbah, vladnih ali nevladnih 
organizacijah oz. drugih institucijah iz držav programa ERASMUS+, razen v evropskih institucijah 
(seznam le-teh je dosegljiv na spletni strani: http://europa.eu/about-eu/institutions-
bodies/index_en.htm) in organizacijah, ki vodijo EU programe. 
 
Za iskanje in objavljanje praks za mlade Evropejce, ki bi želeli praktično usposabljanje, prakso oz. 
pripravništvo opraviti v tujini obstaja tudi platforma: http://erasmusintern.org, ki je nastala v okviru 
projekta STORY.  
 
Vsak študent se mora pred odhodom dogovoriti z vsemi vpletenimi glede vsebine obveznosti v tujini, 
in sicer: pred odhodom v tujino mora imeti urejeno prijavno dokumentacijo in pripadajoči SPORAZUM 
ZA PRAKSO, ki ga potrdita fakulteta in delodajalec. 
Študentom FOŠ je v tujini opravljeno praktično izobraževanje v celoti priznano, če jo le ti opravijo v 
okviru študijskega programa v skladu s sklenjenim sporazumom. Če je praktično izobraževanje 
opravljeno izven študijskega programa, je le to priznano z vpisom v Prilogo k diplomi.  

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm
http://erasmusintern.org/
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Študenti Erasmus+ morajo uporabiti "Online Linguistic Support" sistem (OLS) Evropske agencije EACEA, 
ki omogoča študentom jezikovno pripravo na mobilnost. Udeleženci programa mobilnosti Erasmus+ 
morajo pred odhodom opraviti preskus preverjanja znanja jezika, ki ga bodo potrebovali pri 
mobilnosti za prakso. Po vrnitvi domov morajo udeleženci opraviti končni jezikovni preskus, s katerim 
preverijo svoj napredek med prebivanjem v tujini. Plačilo zadnjega obroka finančne podpore je 
pogojeno s predložitvijo rezultatov obveznega spletnega preverjanja jezikovnega znanja ob koncu 
mobilnosti ter z oddanim končnim poročilom v portalu Mobility Tool+. 
 
Na razpis je možno prijaviti mobilnosti v tujini, ki bodo izvedene od 1. septembra 2021 do 
najkasneje 31. oktobra 2023. 
 
 

4 POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA RAZPISU TER VSEBINA IN PRIPRAVA VLOGE 
 
4.a Pogoji za kandidiranje za prijavitelje 

 
Na razpis se lahko prijavi študent FOŠ, ki ima status študenta (za celoten čas mobilnosti) na 
dodiplomskem ali podiplomskem študijskem programu, ki jih izvaja fakulteta in:  
 

• je v tekočem študijskem letu vpisan v javno veljavni študijski program na FOŠ; 
• na razpis se ne morejo prijaviti študentje, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz 

naslova programa ERASMUS+. 
 
Dodatni pogoji, ki so opredeljeni s Pravilnikom o mednarodni mobilnosti študentov in zaposlenih: 

• študent ima povprečno oceno študija najmanj 7;  
• študent dokazuje znanje tujega jezika, v katerem se bo izvajal študijski program na instituciji 

gostiteljici v tujini. 
 
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. 
 

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

• prijavni obrazec (OBR-FOŠ-092), 
• Europass življenjepis v angleškem jeziku, 
• motivacijsko pismo.  

 
 

5 MERILA ZA IZBOR PRIJAVITELJEV IN NAČIN IZBIRE 
 
V primeru, da so vsi kandidati izbrani oz. da je bilo število prostih mest večje od števila prijav, dekan 
FOŠ na predlog mednarodnega koordinatorja (v nadaljevanju MK), potrdi izbrane kandidate. Odločba 
o izboru / neizboru, ki jo izda dekan fakultete, se pošlje vsem prijaviteljem. 
 
Če se prijavi več kandidatov, kot je prostih mest, se pri izboru upoštevajo naslednja merila:  

• letnik študija, pri čemer ima prednost študent, ki je v višjem letniku,  
• motiviranost študenta, ki se ocenjuje s pomočjo motivacijskega pisma,  
• povprečna ocena študija,  
• ocena iz tujega jezika,  
• sodelovanje pri spremljevalnih dejavnostih, ki se na fakulteti izvajajo za tuje študente na 

mobilnosti (tutorstvo, pomoč pri organizaciji spremljevalnih programov).  
 
Vsa merila so enakovredna in sestavljajo skupno oceno, ki se upošteva pri izboru. 
 
Če je število prijavljenih študentov večje od skupnega števila prostih mest, imenovana komisija opravi 
izbor kandidatov na podlagi meril iz 2. odstavka 5. točke tega razpisa. Odločbo o izboru ali neizboru 
izda dekan FOŠ. V primeru enakovrednosti kandidatov se s kandidati opravi razgovor. 
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6 FINANČNA DOTACIJA 

 
Dotacija Erasmus+ sofinancira stroške bivanja v tujini in ne pokrije stroškov v celoti. Stroške 
mobilnosti nad mesečno štipendijo v zvezi z bivanjem v tujini v času mobilnosti krije študent sam.  
 
Fakulteta ima za Razpisno leto 2021 odobreno 1 mobilnost. Evropska komisija ter Nacionalna agencija 
CMEPIUS sta za Razpisno leto 2021 odobrila: 
 

• študentska mobilnost za prakso: 1 udeleženec; 
• skupno število odobrenih mesecev trajanja mobilnosti: 3 meseci; 
• skupna višina dotacije za izvedbo študentske mobilnosti: 3.500,00 EUR. 

 
Višina mesečne dotacije je odvisna od države gostiteljice in velja: 
 
 

 
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 EUR 

Skupina 2 
Države programa s 

srednjimi življenjskimi 
stroški 

Avstrija, Belgija, Ciper, Grčija, 
Nemčija, Nizozemska, 

Portugalska, Španija, Malta, 
Francija, Italija 

600,00 EUR 

Skupina 3 
Države programa z 

nižjimi življenjskimi 
stroški  

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

Madžarska, Republika Severna 
Makedonija, Poljska, 

Romunija, Slovaška, Turčija, 
Srbija 

540,00 EUR 

 
Mesečni zneski ostanejo fiksirani v celotnem trajanju projekta mobilnosti.  
 
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, ki se udeležujejo prakse, so upravičeni tudi do dodatnega zneska za študente in 
mlade diplomante z manj priložnostmi (le upravičenci) v višini 250,00 EUR na mesec.  
 
Do dodatka za študente z manj priložnostmi so upravičeni vsi študenti, vključno z mladimi 
diplomanti, ki prihajajo iz okolij z manj možnostmi. Dodatek se izplačuje iz Erasmus+ sredstev.  
 
V Strategiji vključevanja in raznolikosti je identificiranih osem glavnih kategorij ovir, ki jih program 
identificira kot najpogostejše pri onemogočanju polne vključitve: posebne potrebe, zdravstvene 
težave, ovire, povezane s sistemi izobraževanja in usposabljanja, kulturne razlike, družbene ovire, 
ekonomske ovire, ovire, povezane z diskriminacijo in geografske ovire1. Fakulteta za osebe s 
posebnimi potrebami v času projekta (vsaj 30 dni pred odhodom na mobilnost) posreduje Nacionalni 
agenciji CMEPIUS poleg vloge, v kateri so opredeljeni dodatni stroški.  
 
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.  
 
Pravice, obveznosti in odgovornosti študentov pri dodelitvi finančne pomoči bodo konkretneje 
opredeljene v Sporazumu o nepovratnih sredstvih, ki ga mora študent s fakulteto skleniti pred 
odhodom v tujino. Mobilnosti se lahko udeležite tudi kot Erasmus+ študent brez Erasmus+ dotacije 

                                                           
1 V sklopu veljavnega večletnega finančnega okvira (2021-2029) predpisi za tekoči program Erasmus+ vključujejo spodbudo za povečanje vključevanja in raznolikosti v novi generaciji programov 
Erasmus+. Strategija vključevanja in raznolikosti v okviru programov Erasmus+ in Evropske solidarnostne enote vsebuje skupne opredelitve v različnih sektorjih, ciljne skupine in posebne cilje v 
povezavi z vključevanjem.   (https://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2021/10/Strategija-vkljucevanja-in-raznolikosti.pdf). 

https://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2021/10/Strategija-vkljucevanja-in-raznolikosti.pdf
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(»Zero grant«). Gre za tiste študente, ki izpolnjujejo vse pogoje Erasmus+ mobilnosti in so upravičeni 
do vseh ugodnosti statusa Erasmus+, vendar ne prejmejo pa Erasmus+ dotacije oziroma nepovratnih 
sredstev. 
 
 

7 NAČIN PRIJAVE IN ROK ZA ODDAJO VLOG 
 
Fakulteta bo zbirala prijave do vključno 23. 12. 2021. Vlogo, katere vsebina je opredeljena v 4.b 
točki razpisa, se posreduje na naslov: 
 
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu 
Ulica talcev 3 
8000 Novo mesto,  
s pripisom: ZA ERASMUS+ 2021. 
 
Dodatne informacije o samem razpisu lahko kandidati pridobijo pri Erasmus+ koordinatorju preko e-
pošte erasmus@fos-unm.si ali tel. št. 059 082 060. 
 
V primeru, da bo na razpis prispelo manj prijav, kot je prostih mest, bo FOŠ prejemal dodatne 
prijave do zapolnitve mest oziroma do porabe sredstev ob upoštevanju navedb zadnjega odstavka 
3. točke tega razpisa. 
 
 

8 UGOVOR 
 
Zoper odločitev v izbirnem postopku se kandidat lahko pritoži na Senat FOŠ v roku 5 delovnih dni od 
prejema rezultatov izbora. Kandidat posreduje senatu obrazložen pisni ugovor z ustrezno 
dokumentacijo. 
 
 

9 RAZPISNA DOKUMENTACIJA 
 
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani FOŠ: http://www.fos-unm.si/si/mednarodno-
sodelovanje/razpisi/. 
 
 

10 OBJAVA RAZPISA 
 
Razpis je objavljen na oglasni deski ter spletni strani FOŠ. 
 
Številka: 12/2021-10  
Datum objave: 18. 11. 2021 
 

Fakulteta za organizacijske študije 
V Novem mestu 

dekan, prof. dr. Boris Bukovec 
                      l.r. 
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http://www.fos-unm.si/si/mednarodno-sodelovanje/razpisi/

