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RAZPIS PROGRAMA ERASMUS+ 
ZA ŠTUDIJSKE IZMENJAVE (SMS) IN 

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE ŠTUDENTOV (SMP) 
V ŠTUDIJSKEM LETU 2014/2015 

 
 
 

1 NAMEN IN CILJ RAZPISA 
 
Erasmus+ je evropski program na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa  za 
obdobje 2014-2020. Omenjena področja so bila prepoznana kot ključne sile v okviru  strategije 
Evropa 2020 za premagovanje socio-ekonomske krize, ki zajema Evropske države,  s spodbujanjem 
rasti, ustvarjanjem delovnih mest in krepitvijo socialne pravičnosti in vključenosti.  
  
Cilj programa Erasmus+ je povečanje spretnosti in zaposljivosti, kot tudi modernizacija  
izobraževanja, usposabljanja in mladinskega dela. Program Erasmus+ bo omogočil  priložnosti za 
študij, usposabljanje, pridobivanje delovnih izkušenj in prostovoljno delo v tujini za več kot 4 
milijone Evropejcev.  
 
Program Erasmus+ študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na kateri koli stopnji  
študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog, a izključujoč 
raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska obveznost) namesto v matični instituciji opravi v 
partnerski instituciji v tujini. Partnerske institucije so tiste institucije, s katerimi ima matična 
fakulteta študenta podpisan bilateralni sporazum o izmenjavi študentov v določenem študijskem 
letu. Število izmenjav in trajanje posamezne izmenjave je določeno v vsakem od bilateralnih 
sporazumov. 
 
 

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

 
Na razpis se lahko prijavi študent Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu (v 
nadaljevanju FOŠ), ki ima status študenta na dodiplomskem ali podiplomskem študijskem 
programu, ki jih izvaja fakulteta in:  
 

 je vpisan najmanj v drugi letnik dodiplomskega študija, ali katerikoli letnik podiplomskega 
študija. 

 
Dodatni pogoji, ki so opredeljeni s področnim pravilnikom: 

 študent ima povprečno oceno študija najmanj 7,  

 študent dokazuje znanje tujega jezika, v katerem se bo izvajal študijski program VZ v 
tujini. 
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2.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), 

 motivacijsko pismo.  
 
 

3 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 
izmenjavi (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 3. točke tega razpisa. Odločbo o izboru ali 
neizboru izda dekan FOŠ. V primeru enakovrednosti kandidatov se s kandidati opravi razgovor.  
 
 

4 FINANČNA DOTACIJA 
 

Študent programa Erasmus+ ni samodejno upravičen do Erasmus finančne dotacije. Slednjo pridobi 
na podlagi oddane vloge.  
 
Dotacija Erasmus le sofinancira stroške bivanja v tujini in ne pokrije stroškov v celoti. Stroške 
izmenjave nad mesečno štipendijo v zvezi bivanjem v tujini v času izmenjave krije študent sam. 
 
Evropska Komisija in Nacionalna agencija – CMEPIUS sta Fakulteti za organizacijske študije v 
Novem mestu za namen študija in prakse v študijskem letu 2014/2015 namenili: 
 

 število razpoložljivih mest SMS: 1 

 število odobrenih mesecev:  3 

 višina dotacije: 1.050,00 EUR 
 

 število razpoložljivih mest SMP: 1 

 število odobrenih mesecev:  3 

 višina dotacije: 1.350,00 EUR 
 
Pravice, obveznosti in odgovornosti študentov pri dodelitvi finančne pomoči bodo konkretneje 
opredeljene v Pogodbi o finančni dotaciji, ki jo mora študent s FOŠ skleniti pred odhodom na 
študij v tujino. 
 
V času dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja je lahko študentu dodeljena:  

 ena Erasmus štipendija za mobilnost za študij in 

 ena Erasmus štipendija za mobilnost za prakso. 
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FOŠ ima sklenjene bilateralne sporazume z naslednjimi tujimi inštitucijami: 
 

 Madrid Open University (Španija),  

 Karlovac University of Applied Sciences (Hrvaška),  

 Faculty of Organization and Informatics, University of Zagreb (Hrvaška),  

 Sofia University, St. Kliment Ohridski, Faculty of Education (Bolgarija),  

 Spiru Haret University, Faculty of Psychology and Pedagogy Brașov (Romunija), 

 University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Faculty of Social Sciences (Slovaška), 

 Technical University of Cartagena (Španija). 
 
 

5 NAČIN PRIJAVE IN ROK ZA ODDAJO VLOG 
 

Fakulteta bo zbirala prijave do vključno 15.10.2014. Vlogo, katere vsebina je opredeljena v 2.b 
točki razpisa, se posreduje na naslov: 
 
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu 
Novi trg 5 
8000 Novo mesto, s pripisom: ZA ERASMUS+ 
 
 
Dodatne informacije o samem razpisu lahko kandidati pridobijo pri kontaktni osebi za področje 
Erasmus+: Janja Umek, mednarodni koordinator (e-pošta: janja.umek@fos.unm.si, 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.  
 
 

6 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. 
 
 

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

sodelovanje/razpisi/. 
 
 

8 OBJAVA RAZPISA 
 
Razpis je objavljen na oglasni deski ter spletni strani FOŠ. 
 
 
Datum objave: 20. 6. 2014  
 

Fakulteta za organizacijske študije 
V Novem mestu 

dekan, izr. prof. dr. Boris Bukovec 
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