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PROGRAM ERASMUS+: sodelujoče institucije

• Sodelujoče države v programu ERASMUS+ so članice 
EU, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Makedonija, 
Turčija in Srbija (preko 2200 visokošolskih institucij) 

• Nacionalni urad Center RS za mobilnost in evropske 
programe izobraževanja in usposabljanja, CMEPIUS
(www.cmepius.si)

• Sodelujejo institucije, nosilke Erasmus listine (UL)

http://www.cmepius.si/


PROGRAM ERASMUS+: razpisni pogoji
• razpis objavljen na spletu: https://www.fgg.uni-

lj.si/mednarodne-izmenjave/erasmus/
• število mest, področje in stopnja študija, trajanje 

izmenjave, roki
• status študenta v š.l. 2022/2023 (redni ali ponovni vpis)
• izmenjava možna večkrat v času študija, vendar skupna 

doba znaša največ 12  mesecev na posamezno stopnjo 
študija

• v istem študijskem letu možna izvedba izmenjave za 
prakso in študij

• upravičeno obdobje: 1. 6. 2022 do 30. 9. 2023

https://www.fgg.uni-lj.si/mednarodne-izmenjave/erasmus
https://www.fgg.uni-lj.si/mednarodne-izmenjave/erasmus/


• Članice UL podpišejo medsebojne sporazume s tujimi 
institucijami

• Opredeljeno konkretno število, predvideno področje 
in stopnja študija ter trajanje izmenjav (običajno 5 –
10 mesecev)

• FGG ima podpisane medsebojne sporazume s tujimi 
institucijami, objavljenimi na spletni strani 
https://www.fgg.uni-lj.si/mednarodne-
izmenjave/partnerji/

PROGRAM ERASMUS+: Pogodbe med 
institucijami

https://www.fgg.uni-lj.si/mednarodne-izmenjave/partnerji/


ERASMUS+: pogoji izmenjav na UL

• opravljanje izpitov na tuji instituciji: 

– minimum 20 ECTS na semester (3 – 10 mesecev), pridobljeni 
v tujini in priznani na FGG

– manj kot 20 ECTS ali zaključno delo – najmanj 2 in največ 3 
mesece

• priznavanje opravljenih izpitov na FGG na osnovi 
predhodne odobritve – le izpiti, ki jih na FGG še niste 
poslušali



ERASMUS+: pogoji izmenjav na UL
• Zaključna dela: 

– formalni mentor na FGG, dodatni somentor na tuji fakulteti 
(po dogovoru)

– priprava naloge največ 3 mesece

– zaključek in zagovor na FGG

• POZOR: vse tuje univerze ne dovolijo izmenjave samo za namen 
zaključne naloge; priporočamo, da se predhodno pozanimate!



POSTOPEK PRIJAVE

• prijava na razpis preko spletnega referata  

(največ 3 želje)

• motivacijsko pismo (v angleščini, opis namena izmenjave)

• ostale priloge neobvezne, lahko pa prinesejo dodatne 
točke pri vrednotenju prijave



IZVEDBA: pred izmenjavo

• FGG poskrbi za nominacijo na tujo institucijo, ki vas 
pozove k spletni prijavi

• individualni študijski načrt (priznavanje s strani učiteljev 
na FGG, mentor naloge); za priznanje predmeta mora biti 
prekrivanje po vsebini in ECTS najmanj 50%

• spletno preverjanje jezika (UL pošlje povezavo na 
jezikovni test)

• stik s tujo univerzo (bivanje, čas, študij, mentorji)
• “Learning Agreement” (podpisi FGG, UL, univerza 

gostiteljica)!



IZVEDBA: med izmenjavo - štipendija
• študij predvidoma okoli 550-600 € mesečne 

finančne pomoči (znano kasneje)
• dodatek Javnega sklada RS (za š.l. 2021 je bil 

67,76 €/mesec)
• dodatno možna spodbuda za študente iz okolij z 

manj možnostmi (250 €/mesec) 
• dodatek za zeleno potovanje (enkraten znesek 

50 €)
• štipendija izplačana v višini 80% pred odhodom, 

20% po vrnitvi in izpolnitvi vseh obveznosti



IZVEDBA: med izmenjavo

• stik z domačo fakulteto (vtisi, reševanje 
morebitnih težav, nasveti ostalim študentom itd.)

• tečaji tujih jezikov, navezovanje stikov, 
spoznavanje širše okolice, kulture, …

• morebitne spremembe sporazuma “Learning
Agreement”
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IZVEDBA: po izmenjavi

• poročilo o izmenjavi (CMEPIUS, UL, FGG) – za vpis 
ocen obvezno kratko poročilo o izmenjavi, oddati v 
Mednarodni pisarni (https://www.fgg.uni-
lj.si/mednarodne-izmenjave/erasmus/) 

• potrdilo o opravljenih obveznostih (FGG)

• izmenjava izkušenj, nasveti naslednjim letnikom

https://www.fgg.uni-lj.si/mednarodne-izmenjave/erasmus/


ODGOVORI NA VAŠA VPRAŠANJA

Več informacij na 
https://www.fgg.uni-lj.si/mednarodne-izmenjave/erasmus/

in po e-pošti:
romana.hudin@fgg.uni-lj.si
matjaz.dolsek@fgg.uni-lj.si

https://www.fgg.uni-lj.si/mednarodne-izmenjave/erasmus/
mailto:romana.hudin@fgg.uni-lj.si
mailto:matjaz.dolsek@fgg.uni-lj.si
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