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Razpis za mobilnost študentov z namenom opravljanja prakse v tujini v okviru programa 

ERASMUS + za študijsko leto 2017/2018  

 

 

Spoštovani študenti1 VZŠCE!  

Visoka zdravstvena šola v Celju v okviru programa ERASMUS + kandidira za dotacijo za dodelitev 

štipendije za opravljanje prakse v tujini. 

Če vas torej zanima opravljanje prakse v tujini in želite del svojih študijskih obveznosti opraviti na eni 

izmed partnerskih institucij vas vabimo, da se odzovete povabilu za prijavo na Razpis za mobilnost 

študentov z namenom opravljanja prakse v tujini v okviru programa Erasmus + za študijsko leto 

2017/2018.    

Rok za prijavo na razpis je do vključno petka, 19. maja 2017. 

 

Minimalni pogoji za sodelovanje v programu Erasmus + in pridobitev statusa »Erasmus študenta« so: 

- Študent lahko v tujini za namen opravljanja prakse biva najmanj 2 meseca in največ 12 

mesecev.  

- Mobilnost za opravljanje prakse lahko poteka med dvema nosilkama Erasmus listine za 

terciarno izobraževanje (ECHE).  

- Študent mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

- da ima v času prijave na razpis in v času opravljanja prakse v tujini aktiven status 

študenta na Visoki zdravstveni šoli v Celju; 

- da v času dosedanjega študija na isti stopnji študija še ni izkoristil določenega števila 

mesecev izmenjave. 

- Vsak študent se mora pred odhodom z matično inštitucijo (VZŠCE) in gostujočo inštitucijo 

dogovoriti glede vsebine obveznosti v tujini ter skleniti sporazum za usposabljanje (Training 

agreement). 

 

V času izmenjave velja pravilo, da je status študenta izenačen s statusom študentov v ciljni državi. 

Študent ohrani vse vire štipendiranja iz matične države in ne plača šolnine na instituciji gostiteljici.  

 

V času študija se ima študent možnost udeležiti mobilnosti z namenom študija in mobilnosti z 

namenom opravljanja prakse. Najdlje je lahko v programu Erasmus + na mobilnosti 12 mesecev na 

vsaki stopnji študija (praksa in študij skupaj). V kolikor je študent že sodeloval v programu 

Vseživljenjsko učenje, podprogram Erasmus, pa lahko v novem programu Erasmus + odide na 

mobilnost, na vsaki stopnji študija, za toliko mesecev kolikor mu jih preostane do zapolnitve 12 

mesecev.  

 

Če študent vseh mesecev ne izkoristi v času študija, lahko le-te izkoristi za praktično usposabljanje v 

roku 12 mesecev po diplomiranju (vendar min. 2 meseca).   

 

                                            
1 Moška slovnična oblika se uporablja enakovredno za oba spola. 
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Poleg osnovnih pogojev bo VZŠCE pri dodeljevanju dotacij, v primeru, da bo prijavljenih več 

študentov, kot je odobrenih mest za mobilnost študentov oz. dodeljenih sredstev, upoštevala še 

dodatne razpisne pogoje oz. kriterije za izbor. Ti so: 

- motivacija študenta oz. motivacijsko pismo; 

- mednarodna aktivnost študenta;  

- znanje tujega jezika; 

- obštudijske dejavnosti; 

- akademski uspeh. 

Pri dodelitvi dotacij bodo imeli dodatno prednost tisti študenti, ki se v preteklih študijskih letih še niso 

prijavili na Erasmus mobilnost in kasneje odpovedali mobilnost. Prednost bodo imeli tudi tisti 

študenti, ki še niso prejeli Erasmus dotacije. 

Če je na mobilnost prijavljenih več študentov, kot je razpisanih mest, se naredi izbor in opredeli vrstni 

red prijavljenih študentov na podlagi zgoraj opredeljenih kriterijev. Za namen izvedbe izbirnega 

postopka dekan s sklepom imenuje Komisijo za izvedbo izbirnega postopka za mobilnost. Dekan po 

zaključenem izbirnem postopku s sklepom potrdi vrstni red in seznam sprejetih študentov. Ostali 

kandidati se uvrstijo na rezervno listo zaradi možnih odpovedi izbranih posameznikov. 

Vsi na razpis prijavljeni študenti bodo o rezultatih razpisa in vseh nadaljnjih postopkih obveščeni po 

pošti. 

Na razpis je možno prijaviti mobilnosti z namenom opravljanja prakse v tujini, ki bodo izvedene med 

1. oktobrom 2017 in 31. majem 2019. 

S pridobitvijo Erasmus statusa ima študent možnost pridobiti finančno pomoč ali tako imenovano 

Erasmus štipendijo. Stroške izmenjave, ki so višje od mesečne Erasmus štipendije v zvezi z bivanjem 

v tujini  v času izmenjave, krije študent sam. Štipendija študentu ni dodeljena samoumevno, ampak 

mora za njo zaprositi z obrazcem »Prošnja za Erasmus štipendijo za študij«. Dotacija je lahko 

odobrena samo za čas trajanja rednih študijskih obveznosti v skladu s študijskim koledarjem na 

partnerski instituciji. 

Višina mesečne finančne dotacije Erasmus + in število odobrenih mesecev dotacije po posameznem 

študentu za opravljanje prakse v tujini v študijskem letu 2017/2018,  bosta določena predvidoma v 

juliju 2017. Znesek bo odvisen od ciljne države. VZŠCE bo določila fiksne zneske za posamezno 

državo na podlagi spodnje preglednice: 

 

  Višina mesečne 

dotacije (EUR/mesec) 

Skupina 1 

Programske države z 

visokimi stroški bivanja 

Avstrija, Danska, Finska, Francija, Irska, 

Italija, Lihtenštajn, Norveška, Švedska, Velika 

Britanija 

400-500 

Skupina 2 

Programske države s 

srednjimi stroški 

bivanja 

Belgija, Ciper, Češka, Grčija, Hrvaška, 

Islandija, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, 

Portugalska, Slovenija, Španija, Turčija 

350-450 

Skupina 3 

Programske države z 

nižjimi stroški bivanja 

Bolgarija, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, 

Makedonija, Malta, Poljska, Romunija, 

Slovaška 

300-400 
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Če odobrena sredstva ne bodo zadoščala za sofinanciranje vseh prijavljenih mesecev opravljanja 

prakse v tujini, bo VZŠCE najprej znižala število mesecev sofinanciranja tistim študentom, ki so se 

prijavili za opravljanje prakse v tujini za dalj časa. 

  

V primeru, da bo VZŠCE imela odobrenih večje število mest, kot bo potrjenih študentov za 

opravljanje prakse v tujini bo sprejemala dodatne prijave na razpis do zapolnitve mest in porabe 

sredstev. 

  

Študenti iz socialno deprivilegiranega okolja so upravičeni do dodatka v višini 200 EUR /mesec 

(osnova za dodelitev odločba Centra za socialno delo). 

  

Študenti s posebnimi potrebami, ki se prijavijo na izmenjavo Erasmus, lahko zaprosijo za dodatna 

finančna sredstva.  

  

Dodatno k Erasmus finančni dotaciji lahko študent pridobi še dodatno štipendijo iz naslova razpisa 

Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije, v kolikor bo razpis objavljen.  

Podrobnejše informacije dobite na spletni strani Centra Republike Slovenije za mobilnost in evropske 

programe izobraževanja in usposabljanja – CMEPIUS: http://www.cmepius.si ali na VZŠCE v pisarni 

svetovalne službe RŠS pri ERASMUS koordinatorki (Jerneja Meža, 03/428 79 07). 

Na razpis se prijavite s prijavnico »Prošnja za mobilnost študentov za namen opravljanja prakse«, 

in sicer preko pošte ali osebno v mednarodni pisarni oz. svetovalni službi RŠS. 

Obvezne priloge k prijavnici so: 

- kratek življenjepis, 

- motivacijsko pismo študenta in 

- obrazec »Prošnja za Erasmus štipendijo za opravljanje prakse«. 

Prijavo s prilogami pošljite na naslov Visoka zdravstvena šola v Celju, Mariborska cesta 7, 3000  

Celje ali jo prinesete osebno v pisarno svetovalne službe RŠS do vključno petka, 19. maja 2017. 

Prijava je v primeru nezasedenosti mesta možna tudi kasneje. 

 

Dekan 

izr. prof. dr. Gorazd Voga 

Datum objave: 27. 3. 2017                                                                                 

http://www.cmepius.si/

