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RAZPIS ZA IZMENJAVO ŠTUDENTOV S TUJINO V OKVIRU 
SEKTORSKEGA PROGRAMA ERASMUS+ V ŠTUDIJSKEM 

LETU 2020/2021 
 
Tehniški šolski center Maribor, Višja strokovna šola 
Zolajeva ulica 12 
2000 Maribor 
(v nadaljevanju VSŠTŠC) 
 
Dne U12.10.2020U objavlja razpis za izmenjavo študentov v tujini v okviru programa ERASMUS+, za 
študijsko leto 2020/21, in sicer: 
 

• 4 mesta za izvedbo mobilnosti za praktično usposabljanje, skupaj trajanje 8 mesecev (vsaka 
praksa po 2 meseca), 

• 1 mesto za izvedbo mobilnosti za študije, skupaj trajanje 12 mesecev. 
 
Po dokumentu »Sporazum o dodelitvi dotacije za projekt v okviru programa ERAMSUS+«, št. sporazuma: 
2019-1-SI01-KA103-060101; št. zadeve KA1-HE-07/19, projekt poteka do vključno 31.5.2021. 
 
 
KRATEK OPIS PROGRAMA 
 
Erasmus+ je novi program EU za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa 
za obdobje 2014–2020. V novi program so vključene tudi akcije programa Jean Monnet kot samostojno 
nespremenjeno področje. 
 
Program Erasmus+ je namenjen izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter posodobitvi 
izobraževanja, usposabljanja in mladinskega dela. Program želi več kot 5 milijonom Evropejcem 
omogočiti študij, usposabljanje, pridobivanje delovnih izkušenj ali opravljanje prostovoljnega dela v tujini. 
 
 
KDO SE LAHKO PRIJAVI 
 
Na razpis se lahko prijavi študent, ki izpolnjuje splošne pogoje za pridobitev statusa Erasmus+ študenta: 
 

• Na instituciji nosilki Erasmus+ listine mora imeti status študenta, kar pomeni, da mora biti za 
izvajanje mobilnosti za usposabljanje biti najmanj študent 1. letnika, za izvajanje mobilnosti za 
študijsko izmenjavo pa študent najmanj 2. letnika. 

• Za izmenjavo si lahko izberejo inštitucijo, ki je nosilka Erasmus+ listine (za študij) ali podjetje (za 
usposabljanje) v okviru ene izmed sodelujočih držav, matična inštitucija pa mora biti nosilka 
ECHE listine. 

• Pred odhodom na študijsko izmenjavo mora študent podpisati dokument Študijski sporazum ter 
se dogovoriti s koordinatorjem, mentorjem, profesorji in drugimi možnimi vpletenimi na matični 
inštituciji vse potrebno glede vsebine študija in priznavanja opravljenih obveznosti. 

• Pred odhodom na usposabljanje podpiše pogodbo o namestitvi in dokument Dogovor o 
usposabljanju. 

• Študent lahko izvede do 12 mesecev mobilnosti na akademski cikel in pri tem lahko tudi 
kombinira obe mobilnosti. 
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Poleg splošnih pogojev LAHKO VSŠTŠC upošteva dodatne kriterije za izbor študentov: 

• motivacija študenta (podlaga motivacijsko pismo); 
• izdelan grobi delovni načrt za opravljanje prakse v tujini; 
• znanje jezika (potrdila, dosežene ocene iz tujega jezika v izobraževalnem programu); 
• študijska aktivnost študenta (opravljen vsaj 1 izpit v tekočem letu ali udeležba na 

predavanjih/vajah); 
• študijski uspeh študenta - povprečna ocena (le v primeru, če s predhodnimi kriteriji ne bo 

mogoče priti do ustreznega nabora študentov); 
• prednost imajo študenti, ki bodo že imeli dogovorjeno mobilnost, 
• prednost imajo študentje drugih letnikov. 

 
 
DOTACIJA 
 
Erasmus+ zneski za dotacije za študente in mlade diplomante so odvisni od ciljne države mobilnosti. 
Programske države so razdeljene na tri skupine glede na višino stroškov bivanja. Študentu oziroma 
mlademu diplomantu se dodeli dotacijo glede na ciljno državo. Znesek za vsako skupino držav je fiksen in 
se v času izvajanja projekta ne spreminja. Za namen strokovnega praktičnega usposabljanja v tujini se 
vsakemu študentu dodeli še dodatek v višini 100 EUR na mesec. 
 
Skupina 1: programske države z visokimi stroški bivanja: Danska, Finska, Islandija, Irska, Luksemburg, 
Lihtenštajn, Norveška, Švedska, Združeno kraljestvo: 520 EUR 
 
Skupina 2: programske države s srednjimi stroški bivanja: Avstrija, Belgija, Ciper, Grčija, Nemčija, 
Nizozemska, Portugalska, Španija, Malta, Francija, Italija: 470 EUR 
 
Skupina 3: programske države z nižjimi stroški bivanja: Bolgarija, Hrvaška, Češka republika, Estonija, 
Latvija, Litva, Madžarska, Republika Severna Makedonija, Poljska, Romunija, Slovaška, Turčija, Srbija: 
420 EUR 
 
 
POSTOPEK PRIJAVE 
 
Študent v referat v pisni ali na e-naslov 7TUreferat@tscmb.siU7T v elektronski obliki odda izpolnjeno 7Tprijavo7T. Rok 
za oddajo prijav je 11.12.2020! 
 
Poleg prijave študent odda tudi naslednje priloge: 
 

• kratek življenjepis (uporaba Europass življenjepisa: 7Thttp://www.europass.si7T v angleškem jeziku 
ali jeziku države kamor namerava odditi), 

• motivacijsko pismo, iz katerega naj bo razvidno, zakaj kandidira, oziroma kakšna so pričakovanja 
in cilji izmenjave, 

• dokazila o znanju tujih jezikov (kopija spričeval), 
• dokazilo o že dogovorjeni destinaciji mobilnosti v primeru, če je študent že sam poiskal ustrezno 

podjetje, kjer bo opravljal prakso, z opisom institucije in njenih dejavnosti (dogovor z institucijo v 
elektronski ali pisni obliki: kraj, čas in trajanje mobilnosti), 

• dokazilo o že dogovorjeni destinaciji mobilnosti v primeru, če je študent že sam poiskal ustrezno 
šolo, kjer bo študiral, z opisom institucije in njenih dejavnosti (dogovor z institucijo v elektronski 

mailto:referat@tscmb.si
mailto:referat@tscmb.si
http://tscmb.si/images/visja_strokovna_sola/Erasmus/2020-21/prijava_za_erasmus_izmenjavo_2020-21_studenti.pdf
http://tscmb.si/images/visja_strokovna_sola/Erasmus/2020-21/prijava_za_erasmus_izmenjavo_2020-21_studenti.pdf
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ali pisni obliki: kraj, čas in trajanje mobilnosti), 
• vlogo za finančno dotacijo, če želi tudi finančno pomoč (finančna pomoč Erasmus+ študentom ni 

zagotovljena avtomatsko, pač pa mora študent zanjo zaprositi) – 7Tvloga za pridobitev finančne 
pomoči7T. 

 
 
DODATNI POGOJ 
 
Z oddajo prijavnice se študent zaveže, da si bo sam ali v sodelovanju s šolo v obdobju treh mesecev od 
datuma oddaje prijavnice našel organizacijo, kjer se bo Erasmus+ izmenjava izvedla oziroma bo s to 
organizacijo podpisal tripartitni sporazum. V nasprotnem primeru si VSŠTŠC pridržuje pravico, da LAHKO 
na Erasmus+ izmenjavo pošlje drugega študenta v čakalni vrsti. 
 
 
IZBOR KANDIDATOV 
 
Komisija za izbor bo vse prijavljene kandidate obvestila o izbiri najkasneje v 14 dneh od zaključka 
razpisa. V primeru, če bi do 11.12.2020 prispelo manj prijav, kot je razpisanih mest, ali kateri od 
prijavljenih kandidatov ne bi izpolnjeval pogojev, bomo dodatne prijave sprejemali do zapolnitve mest. O 
tem bo VSŠTŠC študente naknadno javno obvestil. Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 14 
dneh od oddaje prijave. 
 
Če bo na razpis prispelo več prijav, kot je razpisanih mest, se bo Komisija odločala na podlagi zgoraj 
navedenih dodatnih kriterijev za izbor študentov. 
 
Vlog in dokumentacije kandidatom VSŠTŠC ne vrača. Morebitne pritožbe na postopek izbora študentov 
bo reševala Komisija za izvedbo postopka, v primeru nerešene pritožbe pa ravnatelj VSŠTŠC. 
 
 
DODATNE INFORMACIJE 
 
Dodatne informacije lahko študenti dobijo na sledečih mestih: 
 

• 7Thttp://www.erasmusplus.si/ 
 

• 7Thttp://www.tscmb.si/visja-strokovna-sola/erasmus/ 
 

• VSŠTŠC Maribor, Višja strokovna šola – referat za študijske zadeve 
02/229-57-56, 7Treferat@tscmb.si7T 

 
 
 

mag. Samo Čretnik, 
ravnatelj VSŠ TŠC Maribor 
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