
 

 

Razpis za dotacije za izmenjavo za študij v tujini v študijskem letu 

2019/2020 v okviru programa Erasmus+, Ključni ukrep 1: učna 

mobilnost posameznikov na področju terciarnega izobraževanja 

(KA107) 

1. Opis 
Na podlagi razpisa programa Erasmus+ 2019, ključni ukrep 1, Učna mobilnost posameznikov 

na področju terciarnega izobraževanja in usposabljanja, ki ga je objavil Center Republike 

Slovenije za evropske programe izobraževanja in usposabljanja na svoji spletni strani 

http://www.erasmusplus.si/razpis/razpis-2019/  B2 d.o.o., Višja strokovna šola objavlja 

razpis za dotacije za izmenjavo za študij v tujini v študijskem letu 2019/2020. Dotacije se 

podeljujejo v okviru programa Erasmus+, Ključni ukrep 1: projekti učne mobilnosti 

posameznikov na področju terciarnega izobraževanja (KA 107). 

Na voljo sta dve prosti mesti za izmenjavo za študij. 

2. Obdobje in kraj izvedbe mobilnosti 
Obdobje študija v tujini je omejeno od najmanj 3 do največ 12 mesecev. 

Mobilnost mora potekati v obdobju od 1. 6. 2019 do 31. 7. 2022. 

Partnerska institucija v Ukrajini: 

Odessa Institute of Trade and Economics of Kyiv National University. 

Program Erasmus+ študentu omogoča, da del študijskih obveznosti namesto na matični 

opravi na partnerski instituciji v tujini. Partnerske institucije so tiste institucije, s katerimi ima 

šola B2 podpisan medinstitucionalni sporazum o izmenjavi študentov v določenem 

študijskem letu. 

Cilji tovrstne mobilnosti so: 

 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, 

http://www.erasmusplus.si/razpis/razpis-2019/


 

 

 boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot, 

 povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje (formalno in neformalno) in 
usposabljanje po opravljeni mobilnosti. 

 

Pred začetkom mobilnosti mora biti: 

- med šolo B2 in partnersko šolo sklenjen Erasmus+ medinstitucionalni sporazum, 

- med šolo B2, partnersko šolo in udeležencem mobilnosti sklenjen študijski sporazum 

(Learning Agreement – Student Mobility for Studies). 

3. Višina dotacije Erasmus + 
Izbranemu kandidatu oz. udeležencu mobilnosti bo odobrena dotacija za namen kritja 

stroškov poti in stroškov bivanja: 

- za namen kritja stroškov bivanja: za največ 4 mesece mobilnosti v višini 700 EUR na 

mesec; 

- za namen kritja stroškov poti: največ do višine 275 EUR  

pri čemer se za končno izplačilo upoštevajo dejansko nastali upravičeni stroški poti, razvidni 

iz predloženih računov.  

4. Prijava 
Na razpis se lahko prijavijo študenti, ki izpolnjujejo sledeče minimalne pogoje: 

1. študenti pri izmenjavi za študij v tujini bivajo 4 mesece (1 semester), 

2. na razpis se lahko prijavijo vsi študenti vpisani na B2, Višjo strokovno šolo v študijskem 

letu 2019/2020, 

3. študenti pred odhodom v tujino sklenejo študijski sporazum. 

V primeru, da mesta za študij ne bi zapolnil izbrani študent, bomo mesto ponudili prvemu 

študentu na čakalni listi. 

5. Oddaja prijave in izbor 
Prijava študenta vsebuje: 

- prijavnico za Erasmus, ki je priloga tega razpisa, 

- motivacijsko pismo (na najmanj eni oz. na največ dveh straneh), v katerem utemelji 

študij v tujini ter življenjepis (CV) v slovenskem in angleškem jeziku: kandidat 

argumentira , kako naj bi udeležba na izmenjavi na izbrani instituciji prispevala k 

njegovemu študijskemu napredku, 



 

 

- dokazilo o znanju angleškega jezika ali jezika države gostiteljice (potrdilo o 

opravljenih izpitih, maturitetno spričevalo – opravljen jezikovni predmet, druga javno 

veljavna listina o znanju določenega jezika). 

Prijavo s prilogami do 15. 12. 2019 pošljete po elektronski pošti, priporočeno po pošti na B2 

Višjo strokovno šolo ali oddate osebno v referatu šole. Nepopolnih prijav ne bomo 

sprejemali. 

Razpis je odprt do porabe sredstev. 

Kriterij izbora študentov B2 Višje strokovne šole: 

 Ocena motivacije (na podlagi motivacijskega pisma kandidat lahko prejme največ 2 

točki) 

 Datum prejema vloge (kandidat lahko prejme največ 1 točko) 

 Povprečna ocena študija (kandidat lahko prejme največ 1 točko) 

 Dokazilo o znanju tujega jezika 

Študent je lahko povabljen tudi na razgovor. V primeru opravljenega razgovora kandidat 

lahko prejme največ 2 točki. 

Na podlagi predloga komisije o izboru kandidatov bo odločitev o izboru sprejela ravnateljica 

šole B2. Kandidati bodo o izbiri s sklepom obveščeni po pošti. 

6. Po izboru kandidatov 
Izbrani kandidati morajo na šoli s pomočjo Erasmus koordinatorice urediti potrebno 

dokumentacijo za organizacijo mobilnosti. Šola in študent pred pričetkom mobilnosti 

skleneta sporazum za dodelitev dotacije (Grant Agreement). Šola B2, institucija gostiteljica 

in študent pred pričetkom mobilnosti za študij sklenejo študijski sporazum (Learning 

Agreement). S sporazumom se dogovorijo študijske obveznosti v tujini, ki se po vrnitvi na B2 

šolo priznajo in vpišejo v Prilogo k diplomi. 

Študent si mora pred odhodom v tujino urediti dodatno zdravstveno zavarovanje, evropsko 

kartico zdravstvenega zavarovanja in nezgodno zavarovanje v tujini z asistenco veljavno v 

državi gostiteljici. Kopijo dokumentov dostavi koordinatorici. 

Pred odhodom se študent udeleži več pripravljalnih pogovorov z Erasmus koordinatorico. V 

primeru neudeležbe na pripravljalnih pogovorih in nespoštovanja dogovorov z Erasmus 

koordinatorico, si šola pridržuje pravico do odvzema že dodeljene Erasmus dotacije. 

Študent je med mobilnostjo redno v stiku z Erasmus koordinatorico, po dogovoru tedensko, 

mesečno (o poteku mobilnosti).  



 

 

Najkasneje v roku 14 dni po zaključku mobilnosti študent odda Potrdilo o izvedeni 

mobilnosti, Potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih. Študent pripravi tudi evalvacijsko 

poročilo: zapiše vtise o mobilnosti v namene promocije Erasmus mobilnosti. Poročilo vsebuje 

tudi fotografije študentov (fotografije morajo biti last študenta).  

7. Ugovor 
Za ugovore, pojasnila in dodatne informacije v zvezi nejasnostmi v postopku izvedbe nabora 

ali mobilnosti same, je prvostopenjski organ šole za sprejem pritožb v zvezi Erasmus 

mobilnosti Erasmus komisija. Vloge sprejema referat šole. Ugovor je potrebno poslati v roku 

8 dni od prejetega sklepa o mobilnosti. 

8. Spodbuda za študente iz okolij z manj možnostmi 
Študenti iz okolij z manj možnostmi, ki niso študenti s posebnimi potrebami,  so upravičeni 

do spodbude za socialno šibkejše v skladu s programom Mobilnosti študentov iz socialno 

šibkejših okolij Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki je objavljen na spletni strani 

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/poziv-za-oddajo-vloge-za-program-mobilnost-

studentov-iz-socialno-sibkejsih-okolij-za-obdobje-od-leta-2018-do-leta-2020/ 

Upravičenost študenta do izplačila spodbude za socialno šibkejše se izkazuje z dokazilom 

Centra za socialno delo (CSD) ali z dokumentom (npr. potrdilo o vloženi vlogi za pridobitev 

odločbe CSD), ki dokazuje, da je na CSD vložil zahtevek za pridobitev odločbe CSD. 

9. Spodbuda za študente s posebnimi potrebami 
Študenti s posebnimi potrebami, ki bodo izbrani na Razpisu Erasmus+ 2019, so upravičeni do 

podpore za posebne potrebe. Oseba s posebnimi potrebami je morebitni udeleženec, 

katerega okoliščine, povezane s telesnim, duševnim ali zdravstvenim stanjem, so takšne, da 

njegova udeležba v projektu mobilnosti ne bi bila mogoča brez dodatne finančne podpore. 

Med osebe s posebnimi potrebami se uvrščajo posamezniki z motnjami v duševnem razvoju, 

slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, z govorno jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani, 

dolgotrajno bolni, s primanjkljaji na določenih področjih učenja ter s čustvenimi in 

vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč ali sodelujejo v prilagojenih 

oz. posebnih programih. Podporo za posebne potrebe odobri Nacionalna agencija. 

Vsaka šola se s podpisom Listine Erasmus za terciarno izobraževanje zaveže, da bo 

zagotavljala enak dostop in enake priložnosti udeležencem iz vseh okolij. Zato lahko osebe s 

posebnimi potrebami izkoristijo storitve podpore, ki jih šola gostiteljica ponuja svojim 

lokalnim osebam s posebnimi potrebami. 

10.  Ostale informacije 
Neizbrani kandidati dokumentacijo lahko prevzamejo osebno v roku 30 dni po objavi 

rezultatov. Po preteku tega roka šola dokumentacije ne vrača. 

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/poziv-za-oddajo-vloge-za-program-mobilnost-studentov-iz-socialno-sibkejsih-okolij-za-obdobje-od-leta-2018-do-leta-2020/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/poziv-za-oddajo-vloge-za-program-mobilnost-studentov-iz-socialno-sibkejsih-okolij-za-obdobje-od-leta-2018-do-leta-2020/



