
Dragi Erasmus+ študentje in študentke, 

 ker smo prejeli veliko vaših vprašanj glede izvedbe in financiranja Erasmus+ študijske 
izmenjave v prihodnjem študijskem letu in ker vemo, da se nekateri na mobilnost odpravljate 
že v avgustu, vam posredujemo nekaj aktualnih informacij, ki smo jih prejeli od Nacionalne 
agencije. Na nekatere informacije oziroma odločitve pa bomo/boste morali še počakati, saj je 
odprtih vprašanj, glede na to, da gre za nov in spremenjen program mobilnosti, še veliko. Žal 
smo tu le zadnji člen v verigi: Evropska komisija- Nacionalna agencija- UL in na razvoj 
dogodkov in zamude, do katerih prihaja, nimamo vpliva, zato vas v imenu vseh prosimo za 
razumevanje in potrpežljivost…. 

 Spodnje informacije so za enkrat le informativne narave in vam v pomoč pri načrtovanju in 
izvedbi mobilnosti. Velikih odstopanj ne pričakujemo, vsekakor pa bo še prihajalo do manjših 
sprememb oz. prilagoditev, glede na informacije, ki jih še pričakujemo s strani Nacionalne 
agencije. 

 -          Letos smo iz fakultet prejeli veliko število prijav. Ker dodeljena sredstva ne zadostujejo, 
da bi lahko odobrili štipendije vsem prijavljenim študentom za čas mobilnosti do 12 mesecev, 
bo Erasmus+ finančna pomoč za študijsko izmenjavo predvidoma omejena na 5 mesecev za 
tiste, ki odhajajo za 1 semester in na 10 mesecev za tiste, ki ste bili izbrani za mobilnost 
za 2 semestra. Za tiste študente, ki na izmenjavi ne boste vključeni v pedagoški proces, 
temveč boste pripravljali zaklju čno delo oz. nameravate pridobiti manj kot 20 ECTS 
točk, bo finančna pomoč, tako kot pretekla leta, omejena na 3 mesece. 

-          Na Erasmus+ mobilnosti lahko ostanete tudi dlje (do največ 12 mesecev, če Erasmus 
izmenjave še niste koristili na vaši trenutni stopnji študija), a brez finančne pomoči. 

-          Finančna pomoč za Erasmus+ za študijsko izmenjavo bo znašala od 300€ do 400€/ 
mesec; odvisno od države mobilnosti.  

-          Pričakujemo, da bo Javni sklad za razvoj kadrov in štipendiranje objavil razpis, v okviru 
katerega boste študentje (ki izpolnjujete pogoje) zaprosili za dodatek k Erasmus štipendiji v 
višini 150€/ mesec. Opozarjamo, da razpisa za enkrat še ni . Če/Ko bo razpis Javnega sklada 
objavljen, se bo nanj prijavila UL direktno. 

-          Ker se je izkazalo, da število študentov, ki bodo upravičeni do Dodatka za osebe iz 
socialno deprivilegiranega okolja znatno presega znesek dodeljenih sredstev, smo Nacionalno 
agencijo zaprosili za spremembo pogojev. Novi sklep je sledeč: 

•         študentom, katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 
53% neto povprečne plače, se dodeli 150 EUR dodatka/mesec,  

•         študentom, katerih povprečni mesečni dohodek na osebo dosega med 
53% in 64% neto povprečne plače, se dodeli 100 EUR dodatka/mesec. 

Tu je bilo kar nekaj vprašanj v vezi specifičnih primerov, vendar nanje s strani Nacionalne 
agencije še nismo prejeli odgovorov. 



-          Iz Nacionalne agencije so nam sporočili, da lahko pričakujemo podpis pogodbe za 
Erasmus+ 2014/15 šele konec avgusta, torej izplačila štipendij ne bodo mogoča pred 
septembrom 2014; na kar žal nimamo nikakršnega vpliva. 

-          Sama prijava za štipendijo (Erasmus + in Dodatek Javnega sklada) bo potekala on-line, 
odprta bo predvidoma v drugi polovici avgusta. Tisti, ki boste na mobilnost odšli prej, boste 
lahko prijavo uredili naknadno. 

Skrajni rok za prijavo za tiste, ki greste na izmenjavo že v prvem semestru, bo 15.10 2014, za 
tiste, ki pa odhajate šele v drugem semestru pa se bo rok za prijavo iztekel 15.3.2015. 

 Ob prijavi boste morali vnesti osebne podatke in podatke o načrtovani izmenjavi, poleg tega 
pa naložiti obvezne priloge, ki pa si jih že lahko pripravite. To so: 

•         Potrdilo o sprejemu (to je lahko sprejemno pismo, mail, potrjen LA z obeh strani), 

•         Learning Agreement (študijski sporazum), kjer so vpisani predmeti oz obveznosti, ki jih 
nameravate med izmenjavo opraviti in mora biti podpisan vsaj z domače strani, 

•         Kopija vaše bančne kartice, kjer je razvidna številka vašega slovenskega TRR (obe 
strani kartice), 

•         Potrdilo o vpisu za leto 2014-2015 (izjemoma je lahko potrdilo fakultete, da izpolnjujete 
pogoje za vpis v 2014-2015), 

•         Tisti, ki boste upravičeni do Dodatka za osebe iz socialno deprivilegiranega okolja, pa 
boste morali naložiti še Odločbo Centra za socialno delo za leto 2013-2014. 

 Naj vas na koncu opozorim še na možnost oddaje svoje sobe med tem, ko boste na izmenjavi: 

-          Univerza v Ljubljani je vključena v platformo HousingAnywhere, ki omogoča vsem 
študentom UL, da oddajo sobe v času, ko so na izmenjavi v tujini, ob enem pa najamejo sobo 
v tujini.  

Študenti uporabljajo platformo brezplačno( www.HousingAnywhere.com). Deluje na principu 
sobo študent-študentu. Za nadaljnja vprašanja se obrnite na info@housinganywhere.com 

Za uporabo platforme je potrebno odpreti univerzitetni elektronski naslov. Postopek je na 
voljo na : http://www.uni-lj.si/studij_na_univerzi/it_storitve.aspx 

To je nekaj informacij, ki upamo, da vam bodo v pomoč pri načrtovanju mobilnosti. Verjemite, 
da skušamo Erasmus+ financiranje organizirati na način, da bomo zagotovili možnost 
mobilnosti čim večjemu številu študentov, ob tem, da smo omejeni s pogoji, ki jih postavlja 
Evropska komisija in ne mi☺… O vseh dokončnih in morebitnih novih informacijah vas bomo 
sproti obveščali. 

  



 Za vaše razumevanje in dobro voljo že v naprej hvala ☺…. 

Lep pozdrav 

Bibi Ovaska Presetnik 

Služba za mednarodno sodelovanje/International Relations Office 
Univerza v Ljubljani/University of Ljubljana 
Kongresni trg 12 
1000 Ljubljana 
Slovenija 
Tel: +386 1 2418 594 
Fax: +386 1 2418 593 
Email: student.office@uni-lj.si 
https://www.uni-lj.si 
Uradne ure: PO-ČE 9-11 in 14-15, PE 9-11 
Office hours: MO-THU 9am-11am and 2pm-3pm, FRI 9am-11am 
 


