
 

                                                                    

 

RAZPIS ZA FIZIČNO / KOMBINIRANO DOLGOROČNO MOBILNOST ŠTUDENTOV V OKVIRU 

PROGRAMA ERASMUS+ ZA ŠTUDIJSKO LETO 2023/2024 

Univerza v Novi Gorici objavlja razpis za mobilnost študentov z namenom ŠTUDIJA v tujini v 

študijskem letu 2023/2024 

 

I. NAMEN IN CILJI RAZPISA 

Erasmus+ je program Evropske unije, ki podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih 

in športa. Namen programa Erasmus+ je dvig kakovosti izobraževanja in usposabljanja ter s tem krepitev 

socialne kohezije in konkurenčnosti gospodarstva Unije. Erasmus+ želi omogočiti sodelovanje čim večjemu 

številu posameznikov, še posebej tistim iz okolji z manj priložnostmi, ter kot ključne izpostavlja vsebine in 

aktivnosti vključevanja, udeležebe v demokratičnem življenju, skupne vrednote in državljansko udejstvovanje, 

ohranjanje okolja in boj proti podnebnim spremembam (zeleni Erasmus+) ter prehoda na digitalno družbo.  

Program Erasmus+ omogoča študentu, da del študijskih obveznosti vpisanega programa na katerikoli stopnji 

študija, namesto na Univerzi v Novi Gorici (matični instituciji) opravi na partnerski instituciji v tujini. Parterske 

institucije so tiste institucije, s katerimi ima Univerza v Novi Gorici podpisan medinstitucionalni sporazum o 

izmenjavi študentov. Seznam partnerskih so dostopni na povezavi: https://ung.si/sl/mednarodna-projektna-

pisarna/mobilnost/erasmus/. 

Obdobje fizične mobilnosti v tujini lahko traja najmanj 2 in največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija, s tem, 

da mora biti mobilnost izvedena v obdobju od 1. 10. 2023 do 30. 9. 2024. Obdobje fizične mobilnosti lahko 

študent kombinira z obdobjem virtualne mobilnosti v skupnem trajanju do 12 mesecev. Virtualna mobilnost 

ni financirana s sredstvi Erasmus+.  

 

Cilji mobilnosti so: 

• izboljšanje učnih kompetenc, 

• povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve,  

• povečanje samoiniciativnosti in podjetništva,  

• povečanje samozavesti in samospoštovanja,  

• izboljšanje znanja tujih jezikov in digitalnih kompetenc,  

• povečanje medkulturne zavesti,  

• aktivnejše sodelovanje v družbi,  

• okrepitev pozitivne interakcije z osebami iz različnih okolij,  

• boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot,  

• povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje (formalno in neformalno)  

• usposabljanje po opravljeni mobilnosti. 

 

Minimalno število kreditnih točk, ki jih mora študent pridobiti na partnerski instituciji, je 20 ECTS na semester. 

Uspešno opravljene obveznosti na partnerski instituciji, se na podlagi sklenjenega študijskega sporazuma, ki 

mora biti podpisan pred odhodom, priznajo na matični instituciji. 

Študent ne more opravljati mobilnosti v državi svojega stalnega bivališča ali v državi inštitucije pošiljateljice. 

https://ung.si/sl/mednarodna-projektna-pisarna/mobilnost/erasmus/
https://ung.si/sl/mednarodna-projektna-pisarna/mobilnost/erasmus/


 

                                                                    

 

Načeloma je status študenta v času mobilnosti v tujini izenačen s statusom študentov na partnerski instituciji. 

Študent ohrani vse vire štipendiranja iz matične države in ne plača šolnine na partnerski  instituciji. Partnerska 

institucija gostujočemu Erasmus+ študentu ne sme zaračunavati stroškov šolnine, vpisnine, izpitov itd. 

Študentu se lahko zaračunajo le manjši zneski za zavarovanje, kopiranje itd. 

Vsak študent je glede na nacionalna pravila matične institucije upravičen do pridobitve finančne podpore iz 

programa Erasmus+. Finančna podpora je namenjena izključno sofinanciranju stroškov upravičenih aktivnosti 

in v nobenem primeru ne krije vseh stroškov mobilnosti.  

OLS – jezikovna podpora; študent, ki je na razpisu uspešen mora pred odhodom opraviti spletno jezikovno 

preverjanje jezika, ki bo glavni jezik sporazumevanja med mobilnostjo.  

Obdobje študija v tujini lahko vključuje tudi praktično usposabljanje, kar ustvarja sinergije med akademskimi 

in strokovnimi izkušnjami v tujini. Aktivnosti lahko potekata druga za drugo ali iztočasno.  

 

II. ERASMUS+ FINANČNA PODPORA in DODATKI 

Višina finančne podpore za posamezne skupine držav, za študijsko leto 2023/2024:  

ERASMUS+ FINANČNA PODPORA ZA ŠTUDENTE ZA MOBILNOST Z NAMENOM ŠTUDIJA 

Skupina 
DEŽELA GOSTITELJICA 

Mesečni 

znesek 

Skupina 1  
Danska, Finska, Irska, Islandija, Luksemburg, Lihtenštajn, 

Norveška, Švedska, Ferski otoki, Švica, Velika Britanija 
600 EUR 

Skupina 2  

Avstrija, Belgija, Ciper, Francija, Grčija, Italija, Malta, 

Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Španija, Andora, 

Monako, San Marino, Vatikan 

600 EUR 

Skupina 3  

Bolgarija, Češka, Estonija, Hrvaška, Latvija, Litva, 

Madžarska, Poljska, Romunija, Severna Makedonija, 

Slovaška, Srbija Turčija 

540 EUR 

 Ostale države sveta 700 EUR 

 

DODATKI 

Študent bo pod določenimi pogoji lahko zaprosil še za: 

• dodatek za študente iz okolja z manj priložnostmi; študent, ki prihaja iz okolja z manj priložnostmi 

prejme dodatek 250 EUR mesečno. Študent z manj priložnostmi je študent ki: 

▪ ima odločbo CSD (je prejemnik državne štipendije, denarne socialne pomoči, varstvenega 

dodatka, otroškega dodatka ali dodatka za velike družine) 

▪ ima odločbo ZRSŠ/ZZZS/ZPIZ (status spremljevalca, prilagoditev pouka, invalidnost...)  

▪ prihaja iz enostarševske družine (enostarševska družina je skupnost v kateri eden od staršev 

živi z otroci medtem ko je drugi od obeh staršev umrl in otrok po njem ne prejema sredstev 

za preživljanje oziroma je drugi od obeh staršev neznan oziroma ko ob razvezi otrok po 

drugem staršu ne prejema preživnine).     



 

                                                                    

 

▪ Ima status starša 

▪ prihaja iz rejniške družine 

▪ je član družine, kjer ima eden od otrok ali staršev kakršno koli odločbo ZRSŠ/CSD/ZZZS  

▪ mu Slovenija nudi mednarodno zaščito  

▪ je predstavnik Romske skupnosti 

• študent lahko zaprosi tudi za dodatna sredstva za mobilnosti za udeležence s posebnimi potrebami. 

• dodatna sredstva za zeleno potovanje; dodatek v višini 50 EUR bo dodeljen študentu, ki bo potoval z 

vlakom, avtobusom ali drugim skupinskim prevozom. Študent mora ob povratku predložiti ustrezna 

dokazila o načinu potovanja. Upravičen je do financiranja največ 4 dodatnih dni za pot. 

 

Študent, ki se bo prijavil na ta razpis, bo o vseh nadaljnjih postopkih, pridobitvi dodatnih sredstev in jezikovni 

pripravi obveščeni naknadno s strani Erasmus+ institucionalnega koordinatorja na elektronski naslov, ki ga 

bo navedel v prijavi. 

 

III. OSNOVNI POGOJI ZA PRIJAVO NA RAZPIS 

Na razpis se lahko prijavi študent Univerze v Novi Gorici, ki izpolnjuje naslednje pogoje:  

• je v času študija v tujini vpisan najmanj v drugi letnik prve stopnje študija; 

• ima aktiven status študenta na Univerzi v Novi Gorici v celotnem času študija v tujini; 

• na stopnji študija, na katero bo vpisan v študijskem letu 2023/2024, še ni izkoristil 12 mesecev 

izmenjave v okviru programa Erasmus+ (skupni seštevek že opravljenega študija in praktičnega 

usposabljanja ter zaprošenega ne sme presegati 12 mesecev na posamezno stopnjo študija, virtualna 

aktivnost se ne šteje v skupni seštevek). 

 

IV. VSEBINA PRIJAVE NA RAZPIS 

Študent, ki se želi prijaviti na razpis, mora predložiti popolno prijavo, ki vsebuje naslednje obrazce oziroma 

dokumente: 

• prijavni obrazec, ki je priloga tega razpisa; 

• motivacijsko pismo v angleščini, iz katerega morajo biti razvidni tudi predmeti, ki jih želi študent 

opraviti na partnerski instituciji, ki je navedena v prijavi (najmanj ena in največ dve strani); 

• dokazilo o povprečni oceni vseh izpitov, opravljenih do prijave. 

 

V. NAČIN PRIJAVE IN ROK ZA ODDAJO PRIJAVE 

Rok za oddajo prijave je 28. 2. 2023. 

Prijava mora posredovana Erasmus+ institucionalnemu koordinatorju Univerze v Novi Gorici v elektronski 

obliki na naslov: international.office@ung.si    

Nepopolnih prispelih vlog Erasmus+ institucionalni koordinator Univerze v Novi Gorici ne bo obravnaval in 

bodo vrnjene pošiljatelju. Nepravočasne vloge pa bodo uvrščene na rezervno listo. 

 

 

mailto:international.office@ung.si


 

                                                                    

 

 

VI. POSTOPEK IZBIRE 

Odpiranje prijav, preveritev izpolnjevanja osnovnih pogojev za prijavo na razpis in formalni pregled vlog bo 

opravil Erasmus+ institucionalni koordinator Univerze v Novi Gorici. 

Prijave študentov, ki ne bodo izpolnjevale osnovnih pogojev za prijavo na razpis, bodo zavrnjene. 

Popolne in pravočasne vloge bo Erasmus+ institucionalni koordinator Univerze v Novi Gorici posredoval 

fakulteti/akademiji, na katero je študent vpisan, kjer bodo na podlagi motivacijskega pisma (od 0 do 10 točk) 

in povprečne ocene opravljenih izpitov (od 0,00 do 10,00 točk) vlogo ocenili. Glede na doseženo število točk 

in razpoložljivost mest po posameznih partnerskih institucijah bodo nato pripravili prednostno listo 

kandidatov za posamezno institucijo gostiteljico.  

Na podlagi prednostnih list posameznih fakultet/akademije bo Erasmus+ institucionalni koordinator pripravil 

prednostno listo kandidatov za dodelitev finančne podpore za celotno Univerzo v Novi Gorici.  

Če Univerzi v Novi Gorici s strani Evropske komisije oziroma Nacionalne agencije (Centra RS za mobilnost in 

evropske programe izobraževanja in usposabljanja) ne bo odobreno dovolj sredstev za izvedbo vseh 

prijavljenih mobilnosti, bodo imeli prednost pri dodelitvi finančne podpore študentje višjih letnikov in 

stopenj. Če bo tudi število teh mobilnosti presegalo odobrena sredstva, bodo imeli prednost študentje z višjo 

povprečno oceno. 

Študent bo o razvrstitvi na listo kandidatov Univerze v Novi Gorici obveščen s strani Erasmus+ 

institucionalnega koordinatorja na elektronski naslov, ki ga bo navedel v prijavi.  

 

Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko študentje dobijo pri: 

Jana Beguš, Erasmus+ institucionalni koordinator 

Mednarodna in projektna pisarna, Vipava 

tel.: 05 6205 814 

e-pošta: jana.begus@ung.si   

mailto:jana.begus@ung.si

