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RAZPIS
ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA
(PRAKSA) in Z NAMENOM ŠTUDIJA V TUJINI V OKVIRU PROJEKTA ERASMUS+ ZA
ŠTUDIJSKO LETO 2020 / 2021
ERASMUS+ je evropski program za področje izobraževanja, usposabljanja in športa, katerega splošni cilji so zajeti v strategiji
Evropa 2020 (zmanjšanje osipa študentov pod 10%, zvišanje deleža prebivalcev EU s terciarno izobrazbo na vsaj 40% ), nadalje
temelji na ciljih strateškega okvirja Evropskega sodelovanja na področju Izobraževanja in usposabljanja 2020, na ciljih in zavezah
za trajnostni razvoj partnerskih držav na področju visokošolskega izobraževanja, na splošnih ciljih prenovljenega okvirja
evropskega sodelovanja na področju mladine (2010-2018), na ciljih razvoja evropske dimenzije v športu ter na spodbujanju
evropskih enot v skladu z 2. členom Pogodbe o Evropski uniji.
Na področju IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA želimo s programom ERASMUS+ izboljšati raven ključnih kompetenc in
spretnosti, spodbujati krepitev kakovosti, odličnost inovacij in internacionalizacijo na ravni izobraževalnih institucij in
institucij za usposabljanje (mednarodno sodelovanje), spodbujati nastanek evropskega prostora VŽU, posodabljati sisteme
izobraževanja in usposabljanja, zvišati stopnjo uporabe različnih orodij EU za preglednost in priznavanje izobraževanja.
Nadalje želimo izboljšati mednarodno razsežnost izobraževanja in usposabljanja (sodelovanje med institucijami znotraj in
partnerskimi državami, povečati privlačnost visokošolskih institucij ter spodbujati mobilnosti. Izboljšati želimo tudi
poučevanje in učenje jezikov, spodbujati široko jezikovno raznolikost in medkulturno zavest EU.

V okviru evropskega programa ERASMUS+ za obdobje 2014-2020 nacionalna agencija CMEPIUS letno razpisuje
projekte Ključne mobilnosti 1 (KA1), v okviru katerih šole prijaviteljice, nosilke ECHE listin, prijavljamo želeno število
mobilnosti za študente za prakso in študij ter za zaposlene z namenom poučevanja ali usposabljanja. ERASMUS+
mobilnosti se lahko odvijajo v UPRAVIČENIH DRŽAVAH, ki so poleg držav - članic EU, tudi EEA države Norveška,
Lihtenštajn in Islandija ter državi kandidatki za članstvo v EU, Makedonija in Turčija.

V okviru razpisa KA1 ima v študijskem letu 2020 / 2021 VIŠJA STROKOVNA ŠOLA GRM NOVO MESTO za
mobilnost študentov na voljo 1 mesto za študij študenta/tke v tujini (SMS) za čas trajanja 3 mesecev
ter 6 mest za prakso v tujini za študente in mlade diplomante (SMP) čas trajanja 2 meseca (skupaj 12
mesecev).
Ključni pričakovani rezultati študentov, ki se bodo udeležili ERASMUS+ mobilnosti so: boljši učni uspeh,
boljša zaposljivost in poklicne možnosti, okrepljena samoiniciativnost in podjetništvo, večja samostojnost
in samozavest, izboljšano znanje tujih jezikov, okrepljena medkulturna zavest, aktivnejša udeležba v
družbi, boljša osveščenost o evropskem projektu in vrednotah EU, pa tudi večja motivacija za
sodelovanje v formalnem ali neformalnem izobraževanju ali usposabljanju v tujini po obdobju mobilnosti.

Za izvajanje programov Vseživljenjskega učenja v okviru EU skrbi Evropska komisija ter na nacionalnem
nivoju nacionalne agencije, ki so vmesni člen med komisijo in končnimi 'uporabniki' aktivnosti (študenti,
profesorji in institucije v terciarnem izobraževanju). Slovenska nacionalna agencija je poznana pod
kratico CMEPIUS – Center republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in
usposabljanja. Z odhodom v tujino z namenom praktičnega usposabljanja kot tudi z namenom študija
pridobi študent status Erasmus študenta, kar pomeni, da ima možnost pridobiti tudi finančno pomoč, t.i.
Erasmus dotacijo.
Erasmus+ dotacija ni neposredna pravica vsakega Erasmus+ študenta, saj so sredstva omejena glede na
letno razpoložljivo število dotacij, ki jih v »Sporazumu o dodelitvi dotacije za projekt v okviru programa
ERAMSUS+« nacionalna agencija na podlagi razpisa dodeli šoli, šola pa dotacije razporedi med študente,
zainteresirane za mednarodno mobilnost, v skladu s šolskim razpisom.
Erasmus+ dotacija se na podlagi jasno določenih nacionalnih in šolskih pravil ERASMUS+ programa
natančno izračuna vsakemu študentu posebej, za vsako aktivnost posebej. Dotacija je namenjena
delnemu kritju stroškov, ki nastanejo v okviru mobilnosti tujini (t.i. sofinanciranje). Presežek stroškov nad
dotacijo krije udeleženec sam. V primeru, da študent prejema nacionalno štipendijo, mu le-ta ob odhodu
v tujino ne preneha.
Osnovni pogoji za prijavo na razpis in pridobitev statusa Erasmus+ študenta:
Na razpis se lahko prijavijo študenti, ki izpolnjujejo osnovne pogoje za pridobitev statusa Erasmus+
študenta, in sicer:
- študenti morajo biti državljani republike Slovenije oz. državljani ene od sodelujočih držav oz. imajo v eni
od teh držav stalno bivališče, status begunca ali status osebe brez državljanstva,
- v času usposabljanja morajo imeti status študenta na matični instituciji, kar pomeni, da so v tekočem
študijskem letu vpisani na zavodu Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, na Višji strokovni šoli,
- študent je oddal prijavo v skladu z razpisom in bil v skladu s pravilnikom (Interni pravilnik o izvajanju
Erasmus+ programa na VSŠ Grm Novo mesto)
- vsebina načrtovanega praktičnega izobraževanja in usposabljanja ter sodelovanje v pedagoške procesu
(študij) mora biti vezana na študijski program oz. v skladu z vizijo zavoda Grm Novo mesto – centra
biotehnike in turizma.
Mobilnost z namenom praktičnega izobraževanja
- za mobilnost z namenom praktičnega izobraževanja lahko študent izbira med različnimi delodajalci in
organizacijami (podjetja1, kmetije, zavodi, zadruge, nevladne organizacije), izvzete pa so institucije
Evropske unije (npr. parlament, komisija, sodišče itd.), institucije, ki vodijo evropske programe (npr.
nacionalne agencije v sodelujočih državah) in diplomatska predstavništva Slovenije v sodelujočih
državah.
- praktično usposabljanje v tujini je namenjeno tako študentom rednega kot tudi izrednega študija
- šola se obvezuje, da bodo študentu vse v tujini opravljene obveznosti po sklenjenem Dogovoru o
usposabljanju (Training Agreement) polno priznane.
Študent se lahko odpravi na praktično izobraževanje in usposabljanje na kmetijo ali v podjetje ene izmed
sodelujočih držav, s katero ima zavod Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Višja strokovna

šola, sklenjene sporazume o sodelovanju na področju praktičnega izobraževanja in usposabljanja
študentov.

Mobilnost z namenom študija
- za mobilnost z namenom študija lahko študent izbira med visokošolskimi organizacijami, ki so nosilke
Erasmus+ listne (ECHE)
- študij v okviru Erasmus+ projekta mora trajati minimalno 3 mesece in največ 1 leto, pri čemer šola
izbranim študentom zagotovi Erasmus+ dotacijo za 3 mesece (razen v primeru presežka namenskih
sredstev izjemoma tudi več)
- študent je moral pred tem uspešno zaključiti 1. letnik študija

Postopek prijave
Študenti izpolnijo prijavo za opravljanje praktičnega izobraževanja in usposabljanja v tujini na priloženem
obrazcu (nahaja se tudi na spletni strani šole). K prijavi morajo predložiti motivacijsko pismo.
Motivacijsko pismo naj vsebuje področje dela, ki študenta zanima oz. bi ga želel opravljati v času
praktičnega izobraževanja, izbrano državo, pričakovanja, razlog za opravljanje praktičnega izobraževanja
v tujini, dosedanja znanja in izkušnje.
Rok za prijavo je odprt, predvidena odpiranja pa se izvajajo v okviru projektnih sestankov VSŠ, praviloma
vsak mesec ali po potrebi.

Postopek izbora in kriteriji
Prispele vloge bo obravnavala komisija za Erasmus+ in mednarodno sodelovanje, ki je ustanovljena
skladno z LDN višje strokovne šole in Internim pravilnikom o izvajanju Erasmus+ programa na VSŠ Grm
Novo mesto.
Matična institucija je odgovorna za celoten postopek izbora, spremljanje študenta in vse pogodbene
zadeve med študentom in vpletenimi institucijami, zato bo strokovna komisija pregledala prijave in na
osnovi kriterijev, ki so znani tudi v razpisu, izbrala študente, ki jim bo dodeljena Erasmus dotacija za
mobilnost. Kriteriji za izbor študentov za mobilnost študentov z namenom praktičnega usposabljanja v
tujini so javni, transparentni in dajejo vsem študentom enake možnosti. Izbrani bodo študenti, ki se z
motivacijskim pismom najbolj približajo možnostim usposabljanja na (v) izbranih kmetijah oz. podjetjih.
Prednost bodo imeli študenti, ki se aktivno udeležujejo študijskega procesa oz. aktivnosti (predavanja,
vaje) in izven študijskih dejavnosti v okviru zavoda Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma. Vsi
pravočasno prijavljeni študenti za Erasmus+ mobilnost, tako izbrani kot neizbrani, bodo o izboru pisno
obveščeni najkasneje 10 dni po odprtju prijave.
Ocenjevanje prijave:
Neizbrani študenti (t.j. v primeru prevelikega števila prijav) bodo uvrščeni na rezervno listo. V primeru, če
neizbrani študent meni, da je bil postopek izbora zanj krivičen, ima možnost pisne pritožbe ravnateljici
Višje strokovne šole v 10 dneh po prejemu sklepa. Kriteriji za izračun dotacije so sestavni del tega razpisa.
V primeru, da bo ostal del prejetih sredstev neizkoriščen oz. da se kdo od izbranih študentov

usposabljanja ne bo mogel udeležiti, bomo obvestili študenta iz rezervne liste, ki se bo z motivacijskim
pismom najbolj približal ciljem praktičnega usposabljanja, o čemer odloča komisija.
Erasmus+ dotacija bo izplačana na osebni račun študenta, in sicer po podpisu Pogodbe o namestitvi
(Placement Agreement), najkasneje v 45 dneh in vsaj dan pred odhodom na mobilnost v tujino v višini 80
% dodeljenega zneska, razliko bo udeleženec prejel po oddaji končnega poročila študenta matični
instituciji (Final Report, v elektronski verziji) ravno tako najkasneje v 45 dneh po zaključku mobilnosti oz.
dodatno kot poračun v primeru neizkoriščenih sredstev pred predložitvijo končnega poročila matične
institucije nacionalni agenciji (po posvetu z nacionalno agencijo in njihovi potrditvi).

Obveznosti udeležencev mobilnosti:
Vsi izbrani študenti morajo pred odhodom v tujino pri koordinatorjih praktičnega izobraževanja in
usposabljanja podpisati Sporazum o (praktičnem) usposabljanju z zavezo k zagotavljanju kakovosti.
Poleg študenta morajo podpisati dogovor tudi matična institucija kot pošiljateljica ter organizacija, kjer se
bo opravljalo praktično izobraževanje in usposabljanje. Z izbranimi študenti bodo sklenjene tudi pogodbe
o finančni dotaciji programa Erasmus – Pogodba o namestitvi (Placement Agreement).
Obveznosti študenta so udeležba na praktičnem izobraževanju in usposabljanju, priprava končnega
poročila in posredovanje izkušenj ostalim študentom. Študentu se po uspešno opravljenem praktičnem
usposabljanju v tujini opravljene obveznosti upoštevajo kot je navedeno v Sporazumom o usposabljanju
ter se vpišejo v Prilogo k diplomi.

Kriterij za izračun dotacije: višina dotacije se bo izračunala v skladu z navodili nacionalne agencije in
znaša
Višina zneska dotacije
(EUR/mesec)
Skupina 1 Programske države z
visokimi stroški bivanja

Avstrija, Danska, Finska, Francija,
Irska, Italija, Lihtenštajn, Norveška,
Švedska, Velika Britanija

Skupina 2 Programske države s
srednjimi stroški bivanja

Belgija, Ciper, Češka, Grčija,
Hrvaška, Islandija, Luksemburg,
Nemčija, Nizozemska, Portugalska,
Slovenija, Španija, Turčija
Bolgarija, Estonija, Latvija, Litva,
Madžarska, Makedonija, Malta,
Poljska, Romunija, Slovaška,

Skupina 3 Programske države z
nižjimi stroški bivanja

520
(+100 EUR/mesec za študente, ki
se
udeležijo
praktičnega
izobraževanja)
470
(+100 EUR/mesec za študente, ki
se
udeležijo
praktičnega
izobraževanja)
420
(+100 EUR/mesec za študente, ki
se
udeležijo
praktičnega
izobraževanja)

Če študent izhaja iz okolja z manj možnostmi, bo imel možnost zaprositi za dodatek k Erasmus+ finančni dotaciji.
Ta dodatek se ne izplačuje iz sredstev programa Erasmus+, temveč so sredstva zagotovljena iz sredstev Evropskega
socialnega sklada preko Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v okviru Operativnega programa 2014-2020
(prednostna os 10).
Študenti iz okolja z manj možnostmi prejmejo višjega od zgoraj omenjenih dodatkov ne glede na tip mobilnosti. Da
bi ta dodatek lahko pridobil, bo moral po izboru oddati tudi odločbo Centra za socialno delo.
Ostali študenti prejmejo dodatni znesek v višini 100 EUR na mesec.
Tudi če je izbrani kandidat študent s posebnimi potrebami bo prav tako lahko zaprosil za dodatna sredstva.

Informacije
Vse dodatne in potrebne informacije lahko vsi zainteresirani študenti dobijo pri koordinatorjih
praktičnega izobraževanja Angelci Hrovat in Sebastjanu Repniku ter pri koordinatorici Erasmus+
programa Barbari Turk.

Barbara Turk
Koordinatorica programa Erasmus +
Datum: 10. 10. 2020
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Podjetje je katerokoli podjetje, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v zasebnem ali javnem sektorju
ne glede na velikost, pravni status ali gospodarski sektor v katerem delujejo, vključno s socialno
ekonomijo.

