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KAJ JE ERASMUS+ IN ZAKAJ NA IZMENJAVO?

Erasmus+ je program EU za sodelovanje na področju izobraževanja,
usposabljanja, mladine in športa. Namenjen je izboljšanju spretnosti in
zaposljivosti mladine ter posodobitvi izobraževanja, usposabljanja in
mladinskega dela.

Študenti na študiju v tujini s podporo programa Erasmus+ izpopolnijo
jezikovno znanje in komunikacijske spretnosti ter pridobijo
medkulturne in mehke veščine, ki so pri delodajalcih zelo cenjene.



ZA KOLIKO ČASA LAHKO ODIDEM NA IZMENJAVO 
IN PRAKSO?

Obdobje mobilnosti z namenom študija v tujini (SMS) je omejeno:
• od najmanj 3 mesece (90 dni) do največ 12 mesecev (360 dni) na 

vsaki stopnji. 

Obdobje mobilnosti z namenom praktičnega usposabljanja v 
tujini(SMP) je omejeno: 
• od najmanj 2 mesecev (60 dni) do največ 12 mesecev (360 dni) na 

vsaki stopnji. 

Izjema so enoviti študijski programi, kjer študijske mobilnosti in 
praktična usposabljanja lahko skupaj trajajo 24 mesecev (720 dni).



KAM NA IZMENJAVO?

Države partnerice programa ERASMUS+:

• Države EU, 

• Islandija, 

• Lihtenštajn, 

• Norveška, 

• Severna Makedonija, 

• Srbija, 

• Turčija.

Sezanam partnerskih inštitucij

je objavljen na naši spletni

strani za vsak oddelek posebej!

https://www.ntf.uni-lj.si/ntf/studij/mednarodna-izmenjava/erasmus/studijska-izmenjava/medinstitucionalne-pogodbe-ntf/
https://www.ntf.uni-lj.si/ntf/studij/mednarodna-izmenjava/erasmus/studijska-izmenjava/medinstitucionalne-pogodbe-ntf/


KAKŠNI SO POGOJI ZA PRIJAVO?

• Status študenta na UL (izjema so diplomanti, ki lahko praktično 
usposabljanje opravljajo še eno leto po zaključku študija).

• Manj kot 360 dni že opravljene izmenjave na posamezni stopnji 
izobraževanja.

• Poravnane finančne obveznosti iz naslova programa ERASMUS in 
ERASMUS+.

OMEJITEV - študenti mag. študijev Načrtovanje tekstilij in oblačil ter 
Grafične in interaktivne komunikacije – izmenjava ni mogoča v prvem 
semestru 1. letnika!



KAKŠNE IZMENJAVE POZNAMO?

• ŠTUDIJSKA IZMENJAVA (SMS)

Program Erasmus+ študentu omogoča, da del rednih študijskih 
obveznosti na kateri koli stopnji študija (vključujoč pripravo 
diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog), namesto na matični 
instituciji opravi na partnerski instituciji v tujini.

• PRAKSA (SMP)

Program Erasmus+ študentu omogoča opravljanje praktičnega 
usposabljanja oz. prakse  študentov in mladih diplomantov na eni 
izmed evropskih visokošolskih institucij ali v podjetju.

https://www.ntf.uni-lj.si/ntf/studij/mednarodna-izmenjava/erasmus/studijska-izmenjava/
https://www.ntf.uni-lj.si/ntf/studij/mednarodna-izmenjava/erasmus/praksa/obvestila/


ERASMUS+ ŠTUDIJSKA IZMENJAVA (SMS)



KAKO SE PRIJAVIM NA ŠTUDIJSKO IZMENJAVO 
ERASMUS+ (SMS)?

Trenutni razpis za akademsko leto 2023/2024 najdete na Mednarodna 
imenjava, Erasmus+ študijska izmenjava. 

Pijavo za študijsko izmenjavo je potrebno oddati v spletno aplikacijo 
VIS – PRIJAVA NA IZMENJAVO do 16. 1. 2023! 
Natisnjeno vlogo skupaj s prilogami oddate dr. Alenki Šalej Lah do 
vključno 16.1.2023!

Prijava mora vsebovati:
• Prijavni obrazec, ki ga izpolnite v aplikaciji VIS in ga na to tudi 

natisnite.
• Motivacijsko pismo, ki ga naložite v VIS  (1-2 strani).
• Potrdilo o opravljenih izpitih izvozite iz VIS-a. Za študente 1. 

letnika druge stopnje potrdilo o opravljenih izpitih na 1. stopnji 
pripravijo v referatu (če ste študij končali na NTF).

https://www.ntf.uni-lj.si/ntf/studij/mednarodna-izmenjava/erasmus/studijska-izmenjava/
mailto:alenka.salej@ntf.uni-lj.si


S KOM SE DOGOVORIM ZA IZMENJAVO IN KAKO SI 
IZBRATI UNIVERZO (SMS)?

Kontaktirajte svojega oddelčnega Erasmus+ koordinatorja!

Sezanam partnerskih inštitucij je objavljen na naši spletni strani za vsak
oddelek posebej!

• Preglejte spletne strani fakultete oziroma oddelka na 
katerega želiti iti.

• Preučite predmetnik na isti stopnji študija za „incoming
students“.

• Preglejte spletno stran mednarodne službe tuje univerze.
• Preglejte, kako je z namestitvijo, zavarovanjem, 

akademskim koledarjem, jezikom poučevanja.
• Kateri semester so ponujeni predmeti, kdaj se semester 

začne in konča.
• Pomagaj si z izkušnjami naših študentov, ki so bili na 

izmenjavi.
• Izberi 3. partnerske institucije po prioriteti, kamor želiš 

iti na izmenjavo.

https://www.ntf.uni-lj.si/ntf/studij/mednarodna-izmenjava/erasmus/studijska-izmenjava/
https://www.ntf.uni-lj.si/ntf/studij/mednarodna-izmenjava/erasmus/studijska-izmenjava/medinstitucionalne-pogodbe-ntf/


KAKO POTEKA POSTOPEK IZBORA ŠTUDENTOV ZA 
IZMENJAVO (SMS)?

Opravi ga vsak oddelek/ katedra ločeno za svoje študente.

Študenti so o izboru v VIS-u obveščeni najkasneje do 3.2.2023.

Morebitno pritožbo mora neizbrani kandidat poslati v roku 8 dni od 
obvestila v VIS-u.

Študenti, ki jim je študij v tujini odobren, bodo o nadaljnjih postopkih 
obveščeni s strani Službe za mednarodno sodelovanje na Univerzi v 
Ljubljani (SZMS-UL)- prejmete mail ga. Erike Bolčina.

Preko spletne aplikacije VIS UL nato zaprosite za Erasmus+ finančno 
pomoč. 

Študent, ki prejme Erasmus+ finančno dotacijo, je še naprej upravičen 
prejemati morebitno nacionalno štipendijo (npr. državno štipendijo, 
Zoisovo štipendijo)!



KAJ MORATE STORITI KO STE IZBRANI (SMS)?

Izbrani kandidati do konca aprila 2023 v referat odda izbiro 
predmetov na izmenjavi na obrazcu Prijava odhoda na izmenjavo, ki 
ga sestavi s pomočjo oddelčnega koordinatorja! 

Izjema glede oddaje obrazca za izbiro predmetov za izmenjavo so 
študenti Oblikovanja in tekstilij ter tisti študenti Grafike, ki morajo za 
izmenjavo na tujo fakulteto najprej predložiti portfolio. Glede izdelave in 
oddaje portfolia se takoj, ko dobite obvestilo, da vam je bila odobrena 
izmenjava, obrnite na koordinatorja na vaši katedri.

Oboji oddajo Prošnjo za odobritev 
opravljenih obveznosti na študijski 
izmenjavi v tujini, ko so sprejeti oz. 
najkasneje:
• do 31.7.2023 (izmenjava zimski semester 2023/24) 

• do 29. 1.2024 (izmenjava letni semester 2023/24)



KAJ POMENI, DA VAS NOMINIRAMO NA UNIVERZO 
(SMS)?

To pomeni, da se vaša prijava pošlje na izbrano tujo univerzo.

Iz te institucije dobite obvestilo, če ste sprejeti in navodila, kako se 
prijaviti v njihov informacijski sistem, navodila glede namestitve, 
zavarovanj, ipd.

Po obvestilu iz tuje univerze študent skupaj z oddelčnim koordinatorjem 
izpolni obrazec študijski sporazum (Learning Agreement - LA) in ga 
pošlje v podpis dr. Alenki Šalej Lah.

Podpisan LA pošljete na izbrano fakulteto (ali naložite v njihov program 
za prijave)!

Zamenjava predmetov med samo izmenjavo – obrnite se na 
vašega oddelčnega koordinatorja in spremembe javite tudi v 
študentski referat:
• ivana.popovjovanovic@ntf.uni-lj.si
• majda.strakl@ntf.uni-lj.si

mailto:ivana.popovjovanovic@ntf.uni-lj.si
mailto:majda.strakl@ntf.uni-lj.si


KAKO PRIDOBIM ŠTIPENDIJO oz. ERASMUS+ 
DOTACIJO (SMS)?

Vsaj en mesec pred odhodom v tujino morate OBVEZNO na VIS UL 
izpolniti prijavo za štipendijo in naložiti podpisan LA!

VIS UL = aplikacija Univerze v Ljubljani – povezavo nanjo dobite po 
elektronski pošti skupaj z navodili za oddajo vloge za štipendijo (SZMS-
UL).

Po izpolnjeni vlogi dobite na e-mail Sporazum o Erasmus finančni 
pomoči, ki ga morate vsaj 10 DELOVNIH dni pred izmenjavo 
podpisanega poslati na UL.



KAKŠNA JE VIŠINA FINANČNE DOTACIJE (SMS)?

Višina osnovne dotacije je odvisna od države, v katero greste na 
izmenjavo in znaša za študijsko leto 2023/24:

• 600€/mesec za države 1. in 2. skupine (Danska, Finska, Irska, 
Islandija, Luksemburg, Lihtenštajn, Norveška, Švedska, Avstrija, 
Belgija, Ciper, Francija, Grčija, Italija, Malta, Nemčija, Nizozemska, 
Portugalska, Španija).

• 540 €/mesec za države 3. skupine (Bolgarija, Češka Republika, 
Estonija, Hrvaška, Latvija, Litva, Madžarska, Severna Makedonija, 
Poljska, Romunija, Slovaška, Srbija, Turčija).

Zaprosite lahko tudi za:

• Dodatek k Erasmus+ finančni pomoči*, ki je v letu 2022 znašal 
46,70 €/mesec (več v razpisu).



KATERE SO OSTALE FINANČNE POMOČI (SMS+SMP)?

Izbrani študenti iz okolij z manj priložnostmi  lahko poleg osnovne Erasmus+ 
dotacije prejmejo tudi: 

• dodatno podporo za vključenost*, ki znaša 250 €/mesec (več v razpisu).

Dodatek za zeleno potovanje* v višini 50 € (enkratni znesek) bo v okviru 
tega razpisa dodeljen študentom, ki bodo v kraj mobilnosti in nazaj potovali z 
avtobusom, vlakom, ladjo in drugimi skupinskimi prevozi (npr. GoOpti ...).

Študenti s posebnimi potrebami, ki bodo potrjeni za izmenjavo Erasmus+, 
bodo lahko zaprosili za dodatna finančna sredstva v okviru razpisa, ki ga bodo 
prejeli po elektronski pošti predvidoma poleti 2023.

Dotacija + morebitna spodbuda za študente iz socialno 
šibkejših okolij študentom je izplačana pred pričetkom 
mobilnosti, zato mora biti vsa dokumentacija urejena že 
10 dni pred izmenjavo!

*Velja za SMS in SMP.



KAKŠNI SO POGOJI ZA PRIDOBITEV ŠTIPENDIJE ZA 
ŠTUDIJSKE IZMENJAVE (SMS)?

• Minimalno število kreditnih točk, ki jih mora študent UL med 
izmenjavo v tujini pridobiti in bodo na matični instituciji priznane, 
znaša za en semester (5 mesecev) 20 KT, za dva semestra 40 KT.

• Za priznanje semestra mora študent v tujini opravi predmete, ki 
prinesejo 30 KT - če pa jih opravi manj kot 30 na semester, je 
potrebno manjkajoče obveznosti semestra do 30 KT opraviti na 
matični fakulteti.

• Študenti UL, ki bodo v tujini pripravljali 
zaključno delo oz. bodo na izmenjavi 
pridobili manj kot 20 ECTS na semester, 
lahko prosijo za Erasmus+ finančno 
pomoč za največ 3 mesece.



KAJ PA ZNANJE JEZIKA (SMS)?

• Študenti, sprejeti na izmenjavo, bodo na svoj elektronski naslov prejeli 
kodo za opravljanje spletnega testa tujega jezika (OLS) v katerem 
bodo predavanja (če je ta jezik na voljo, če ne, opravljate test iz 
angleškega jezika). 

• Opravljanje preverjanja znanja je obvezno pred izmenjavo!

• Več navodil je na voljo na naši spletni strani.

https://www.ntf.uni-lj.si/ntf/studij/mednarodna-izmenjava/erasmus/studijska-izmenjava/


KAJ JE ŠE POTREBNO UREDITI PREDEN GRESTE NA 
IZMENJAVO (SMS+SMP)?

• NAMESTITEV – čim prej pošljite svoj LA in izpolnite morebitno 
spletno prijavo. Pogosto se sobe v študentskih domovih delijo po 
načelu kdor prej pride (first come - first serve).

• ZAVAROVANJE – navodila dobite od institucije, kjer ste sprejeti. Dobro 
preberite, kakšna zavarovanja potrebujete in se zavarujte.



KAJ PA KO SE VRNETE IZ IZMENJAVE (SMS)?

Po opravljeni izmenjavi morate najkasneje 1 mesec po vrnitvi iz 
izmenjave v referat prinesti:

• Originalno potrdilo o opravljenih izpitih (če ste ga dobili po e-
pošti, posredujte to pošto v referat)

• Potrdilo o trajanju izmenjave (Confirmation of Stay / Certificate of
attendance) – original 

Izpolnite vprašalnik – povezavo dobite po elektronski pošti.

Na stran VIS UL (stran univerze, preko katere ste se prijavili za dotacijo) 
naložite potrdilo o priznanih opravljenih obveznostih, ki ga dobite v 
referatu cca. dva tedna po oddaji zgoraj omenjene dokumentacije v 
referat. 



ERASMUS+ PRAKSA (SMP)



KAKO SE PRIJAVIM NA ERASMUS+ PRAKSO (SMP)?

Razpis SMP je odprt do porabe sredstev z upravičenim obdobjem 
izvajanja aktivnosti od 1.6.2022 do 30.9.2023:

• aktiven status študenta v celotnem času usposabljanja z izjemo 
diplomantov (več v razpisu pod točko 3.1.),

• Možno opravljanje prakse v času 1. leta po diplomiranju, prijava na SMP pa 
mora biti opravljena, ko ima študent še status.

• Prijava mora biti oddana vsaj en mesec pred začetkom mobilnosti. 

• Izbran delodajalec!

https://www.ntf.uni-lj.si/ntf/studij/mednarodna-izmenjava/erasmus/praksa/obvestila/


KATERE DOKUMENTE POTREBUJEM ZA PRIJAVO NA 
ERASMUS+ PRAKSO (SMP)?

Prijava mora vsebovati :

• Študijski sporazum za prakso (obrazec Learning Agreement).
• Prijavnica za prakso (obrazec Prijava Erasmus+ SMP 2022/23).
• VIS prijava na Erasmus+ prakso.
• Motivacijsko pismo.

Dokumente za prijavo oddate alenka.salej@ntf.uni-lj.si. Tedenske prijave bodo 
oddane s strani mednarodne pisane NTF na UL vsak petek do 13:00

Po oddaji vseh potrebnih dokumentov boste prejeli vsa 
nadaljnja navodila za spletno prijavo na portal VIS UL na 
vaš e-mail, kjer boste zaprosili za finančno pomoč 
(Erasmus+ štipendijo).

mailto:alenka.salej@ntf.uni-lj.si


KAKŠNA JE VIŠINA FINANČNE DOTACIJE (SMP)?

Višina osnovne dotacije je odvisna od države, v katero greste na 
izmenjavo in znaša za študijsko leto 2023/24:

• 750€/mesec za države 1. skupine (Danska, Finska, Irska, Islandija, 
Luksemburg, Lihtenštajn, Norveška, Švedska, Avstrija, Belgija, Ciper, 
Francija, Grčija, Italija, Malta, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, 
Španija).

• 690 €/mesec za države 2. skupine (Bolgarija, Češka Republika, 
Estonija, Hrvaška, Latvija, Litva, Madžarska, Severna Makedonija, 
Poljska, Romunija, Slovaška, Srbija, Turčija).

Dodtna finančna pomoč je enaka, 

kot pri Erasmus+ študijski izmenjavi.



KAKO POIŠČEM PODJETJE ZA ERASMUS+ PRAKSO 
(SMP)?

Pri iskanju podjetij si lahko pomagate s spodnjimi povezavami (prva 
prijava mora biti opravljena na omrežju UL):

• Univerza v Ljubljani

• GoinGlobal

• Erasmus Intern

Kotaktirajte podjetje, pošljite motivacijsko pismo in CV, dogovorite se za 
razgovor.

https://www.uni-lj.si/mednarodno_sodelovanje_in_izmenjave/erasmus+_mobilnost_za_prakso/iskanje_podjetij_in_organizacij/
https://www.goinglobal.com/
https://erasmusintern.org/


Erasmus+ študentska listina

Pravice in dolžnosti študenta, ki gre na izmenjavo.

https://www.erasmusplus.si/wp-content/uploads/2015/05/SL-E-student-charter-web-hori.pdf


VABLJENI, DA SE PRIJAVITE NA RAZPIS!

ČE SE BOSTE ODLOČILI ZA 
IZMENJAVO, VAM ŽELIMO PRIJETNO 

IZKUŠNJO!
Izkušnje naših študentov, ki so bili na Erasmus+ izmenjavi pa si lahko 

preberete na spletnih straneh mednarodne izmenjave- študijske 
izmenjave in praksa.

https://www.ntf.uni-lj.si/ntf/studij/mednarodna-izmenjava/erasmus/studijska-izmenjava/izkusnje-studentov/
https://www.ntf.uni-lj.si/ntf/studij/mednarodna-izmenjava/erasmus/praksa/izkusnje-studentov/
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