
                                               
 

  

 

Razpis Erasmus+ 2018 

 
 

1. Študenti 
 

 

Trajanje: 2-12 mesecev – praktično izobraževanje 

Skupno trajanje: največ 12 mesecev 

Obdobje: 1. junij 2018 – 31. maj 2020 

Upravičeni: študenti ter diplomanti (ne več kot 1 leto po zagovoru diplomske naloge) 

Splošna pravila: http://www.erasmusplus.si 

Prijava: CV v angleškem jeziku, motivacijsko pismo 

Organizacije gostiteljice: javno ali zasebno, malo, srednje ali veliko podjetje (vključno s socialnimi podjetji, javnimi 

organi na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni); socialni partner ali drugi predstavnik delovnega življenja, vključno 

z Gospodarsko/Obrtno zbornico, strokovnimi združenji in sindikati - raziskovalni inštituti; fundacije; 
šolski/inštitutski/izobraževalni centri; neprofitne organizacije in združenja, nevladne organizacije; organi, ki 

zagotavljajo poklicno svetovanje, strokovno svetovanje in informacijske storitve. 

Merila za izbor: povprečna ocena (70-odstotkov), CV (20-odstotokov), motivacijsko pismo (10-odstotokov) – 

izbor je transparenten in  javen – komisija (dr. Aleš Tankosić, mag. Saša Sirk, mag. Janko Harej) 

Dotacija: na ŠCNG-VSŠ smo zavezani, da študentom omogočimo maksimalno predpisano višino dotacije. Višina 

dotacij za razpis 2018: 

Skupina 1 Programske države z višjimi bivalnimi stroški (Danska, Finska, Islandija, Irska, Luksemburg, Švedska, 

Velika Britanija, Lihtenštajn, Norveška): 520 € 

Skupina 2 Programske države s srednjimi bivalnimi stroški (Avstrija, Belgija, Nemčija, Francija, Italija, Grčija, Španija, 

Ciper, Nizozemska, Malta, Portugalska): 450 € 

Skupina 3 Programske države z nižjimi bivalnimi stroški (Bolgarija, Hrvaška, Češka republika, Estonija, Latvija, Litva, 

Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Republika Makedonija, Turčija): 370 €. 

Študentska mobilnost za prakso: dodatni znesek 100 EUR/mesec. 

Študent prejme 70-odstotkov dotacije pred odhodom na mobilnost ter 30-odstotkov po opravljenih obveznosti 

(opravljeno praktično usposabljanje, končno poročilo s predstavitvijo, izpolnjeni vprašalniki). 

Študenti s posebnimi potrebami: možnost sofinanciranja dodatnih stroškov. 

Študenti iz okolja z manj možnostmi: dodatna sredstva z naslova MIZS. 

Prijava: vlogo oddate Erasmus+ koordinatorju 

Informacije in kontakt: dr. Aleš Tankosić (ales.tankosic@scng.si)  

 

Po porabi sredstev za lastne projekte mobilnosti, lahko študenti pridobijo sredstva za mobilnost preko 

konzorcija za mobilnost, katerega član smo in deluje pod okriljem Skupnosti VSŠ. Razpisa za sofinanciranje 

mobilnosti za osebje in študente sta objavljena na spletni strani Skupnosti VSŠ http://www.skupnost-
vss.si/dejavnosti/mednarodne-dejavnosti/konzorcij-za-mobilnost/. Na omenjeni spletni strani je objavljena 

tudi razpisna dokumentacija in informacija o razpoložljivosti sredstev za mobilnosti.  
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2. Osebje  
 

 

Trajanje: najmanj 2 delovna dneva – največ 8 dni  

Obdobje: 1. junij 2018 – 31. maj 2020 

Upravičeni: zaposleni na VSŠ – ŠCNG  

Splošna pravila: http://www.erasmusplus.si 

Prijava: CV, pismo o nameri, program dela 
Organizacije gostiteljice: institucija, ki je nosilka ECHE listine ali katerekoli javna ali zasebna organizacija, ki je 
dejavna na trgu dela ali področju izobraževanja, usposabljanja in mladine, s sedežem v programski državi. 
Merila za izbor: prednost imajo zaposleni, ki se še niso udeležili mobilnosti. Ostali kriteriji:  program mobilnosti 

(80-odstotkov), aplikacija v vsakdanjo prakso  (20-odstotokov) – izbor je transparenten in  javen – komisija (dr. 
Aleš Tankosić, mag. Saša Sirk, mag. Janko Harej) 

Dotacija:  kritje potnih stroškov in stroškov bivanja v tujini.  
 

 
 
 

Razdalje Najvišja dotacija za pot 

Od 10 do 99 km 20 EUR 
Od 100 do 499 km 180 EUR 

Od 500 do 1999 km 275 EUR 

Od 2000 do 2999 km 360 EUR 
Od 3000 do 3999 km 530 EUR 

Od 4000 do 7999 km 820 EUR 
Od 8000 km 1500 EUR 

http://www.erasmusplus.si/


Prijava: vlogo oddate Erasmus+ koordinatorju 

Informacije in kontakt: dr. Aleš Tankosić (ales.tankosic@scng.si)  

 

Po porabi sredstev za lastne projekte mobilnosti, lahko osebje pridobi sredstva za mobilnost preko 
konzorcija za mobilnost, katerega član smo in deluje pod okriljem Skupnosti VSŠ. Razpisa za 

sofinanciranje mobilnosti za osebje in študente sta objavljena na spletni strani Skupnosti VSŠ 
http://www.skupnost-vss.si/dejavnosti/mednarodne-dejavnosti/konzorcij-za-mobilnost/.  

Na omenjeni spletni strani je objavljena tudi razpisna dokumentacija in informacija o razpoložljivosti 

sredstev za mobilnosti.  
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