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RAZPIS VISOKE ŠOLE ZA TRAJNOSTNI TURIZEM ERUDIO ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA MOBILNOST 
ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ za študijsko 

leto 2018/2019 

 
1. NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA  

 
Izvajalec javnega razpisa je Visoka šola za trajnostni turizem ERUDIO, Litostrojska 40, 1000 Ljubljana (v 
nadaljevanju VITT ERUDIO).  

 
2. NAMEN IN CILJ JAVNEGA RAZPISA  

 
Program Erasmus+ je program, ki podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in 
športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, 
aktivnosti mladih itd.). Ta razpis za zbiranje predlogov se nanaša na ključni ukrep KA1, učna mobilnost 
posameznikov. Program študentu omogoča, da v okviru svojega študija ali v obdobju 12 mesecev po diplomi 
opravi praktično usposabljanje v podjetju ali podobni organizaciji v eni izmed držav, ki sodelujejo v programu 
ERASMUS+.  
 
Obdobje praktičnega usposabljanja je omejeno od najmanj 2 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija.  
To je na dodiplomskem, magistrskem in doktorskem študiju. Na usposabljanje lahko gre študent že v prvem 
letniku.  
 
Na razpis se lahko prijavijo tudi tisti študenti, ki so do leta 2018-19 del študijskih obveznosti opravili v tujini v 
okviru programa VŽU, ERASMUS+, Erasmus Mundus in ERASMUS+ mednarodna kreditna mobilnost, vendar 
ne celih 12 mesecev. Skupni seštevek že opravljenega študija in usposabljanja ter zaprošenega ne sme 
presegati 12 mesecev na posamezno stopnjo študija z izjemo enovitih programov, kjer študijska mobilnost in 
praktično usposabljanje skupaj lahko trajajo 24 mesecev. Cilji tovrstne mobilnosti so:  
 

- izboljšanje učnih kompetenc  
- povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve  
- povečanje iniciativnosti in podjetništva  
- povečanje samozavesti in samospoštovanja  
- izboljšanje jezikovnih sposobnosti  
- povečanje medkulturne zavesti  
- aktivnejše sodelovanje v družbi  
- boljše poznavanje projektov EU in vrednot EU  
- povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje(formalno in neformalno) in usposabljanje po 
opravljeni mobilnosti.  
 

Praktično usposabljanje v tujini v okviru programa ERASMUS+ mora biti vsebinsko povezano s področjem 
študija študenta. Za to jamčita mentor na VITT ERUDIO ali Erasmus+ koordinator in delodajalec, ki podpišeta 
dokument ŠTUDIJSKI SPORAZUM za praktično usposabljanje (AGREEMENT FOR TRAINEESHIP). Študent si 
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prakso poišče sam, v kolikor potrebuje usmeritev se obrne na Mednarodno pisarno VITT ERUDIO. Pomagajo 
si lahko s spletnimi stranmi, ki omogočajo iskanje Erasmus+ praks: npr. http://erasmusintern.org//.  
 
Sodelujoče države so članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Makedonija in Turčija.  
Na razpis je možno prijaviti mobilnosti z namenom praktičnega usposabljanja v tujini, ki bodo izvedene od 1. 
2. 2019 do najkasneje 30. 9. 2019.  
 

3. POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU TER VSEBINA IN PRIPRAVA VLOGE  
 
3.1. Pogoji za kandidiranje za prijavitelje  
Na razpis se lahko prijavi študent VITT ERUDIO, ki ima v celotnem času praktičnega usposabljanja v tujini 
aktiven status študenta na VITT ERUDIO z izjemo diplomantov, ki se prijavijo v zadnjem letniku študija (ko še 
imajo aktiven status študenta) in opravijo praktično usposabljanje po končanem študiju, vendar ne kasneje 
kot v enem letu po diplomi oz. do zaključka upravičenega obdobja, ki je 30. 9. 2019.  
 
Na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa 
ERASMUS ali ERASMUS+ in ki imajo neporavnane finančne obveznosti do VITT ERUDIO.  
 
3.2. Vsebina in priprava vloge  
 
Za prijavo na javni razpis mora prijavitelj predložiti popolno vlogo, ki vsebuje naslednje izpolnjene in 
podpisane obrazce:  

- prijavni obrazec  
- Europass CV 
- motivacijsko pismo v angleškem jeziku na najmanj eni in največ dveh straneh.  

 
3.3. Iskanje podjetij in organizacij  
 
Organizacije gostiteljice praktičnega usposabljanja so lahko:  

- javno ali zasebno, malo, srednje ali veliko podjetje (vključno s socialnimi podjetji, javnimi organi na 
lokalni, regionalni ali nacionalni ravni)  

- socialni partner ali drugi predstavnik delovnega življenja, vključno z Gospodarsko/Obrtno zbornico, 
strokovnimi združenji in sindikati - raziskovalni inštituti  

- fundacije  
- šolski/inštitutski/izobraževalni centri  
- neprofitne organizacije in združenja, nevladne organizacije  
- organi, ki zagotavljajo poklicno svetovanje, strokovno svetovanje in informacijske storitve.  

 
Naslednje vrste organizacij niso upravičene kot organizacije gostiteljice:  

- institucije EU in druga telesa EU, vključno s specializiranimi agencijami. Razširjen seznam le teh je 
dostopen na spletni strani: http://europa.eu/about-eu/institutionsbodies/index_en.htm.  

- organizacije, ki vodijo programe EU (z namenom preprečiti morebiten konflikt interesov in/ali dvojno 
financiranje).  

 
4. MERILA ZA IZBOR PRIJAVITELJEV IN NAČIN IZBIRE  

 
4.1. Merila za ocenjevanje vlog 
 

- Dosedanji študijski uspeh; upošteva se povprečna ocena vseh opravljenih izpitov in vaj na VITT 
ERUDIO na  vseh do razpisa opravljenih stopnjah študija, od 0 do 10 točk,  

- Motivacijsko pismo v angleškem jeziku ali v predvidenem jeziku mobilnosti, od 0 do 10 točk.  

http://erasmusintern.org/
http://europa.eu/about-eu/institutionsbodies/index_en.htm


 

3 
 

 
4.1. Merila za ocenjevanje vlog 

- Dosedanji študijski uspeh; upošteva se povprečna ocena vseh opravljenih izpitov in vaj na vseh do 
razpisa opravljenih stopnjah študija, od 0 do 10 točk,  

- Motivacijsko pismo v angleškem jeziku, od 0 do 10 točk.  
 
4.2. Postopek ocenjevanja vlog 
Izbor Erasmus+ študentov VITT ERUDIO opravi na transparenten, javen in pravilen način. Kriteriji in rezultati 
izbora so javni. Vloge študentov oceni KŠŠZ VITT ERUDIO po merilih iz točke 4.1. javnega razpisa. 
 

5. FINANČNA DOTACIJA  
 

Na podlagi odobrenih sredstev Evropske komisije in na podlagi prejetih prijav bo Nacionalna agencija (Center 
RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja – CMEPIUS) VITT ERUDIO odobrila 
sredstva.  
 
Študent programa Erasmus+ ni samodejno upravičen do Erasmus+ finančne pomoči. Finančna pomoč 
Erasmus+ sofinancira stroške praktičnega usposabljanja v tujini in ne pokrije stroškov v celoti. Finančna 
pomoč je lahko odobrena samo za določen čas praktičnega usposabljanja v tujini, ki je opredeljen v Pogodbi 
o dodelitvi finančne pomoči v okviru programa Erasmus+ (ki jo študent podpiše po oddaji prijavne 
dokumentacije) in je v okviru najkrajšega oziroma najdaljšega obdobja po tem javnem razpisu.  
Študent, ki odhaja v tujino, še naprej prejema celoten znesek morebitne nacionalne štipendije.  
 
Število razpoložljivih mest, višina mesečne finančne pomoči in število odobrenih mesecev na posameznega 
študenta so odvisni od višine odobrenih sredstev s strani Nacionalne agencije.  
 
Če odobrena sredstva ne bodo zadoščala za celotno število prijavljenih mesecev praktičnega usposabljanja v 
tujini, bo VITT ERUDIO znižala število mesecev sofinanciranja ter študentom dodelila le eno Erasmus+ 
dotacijo na leto. Dodeljevanje Erasmus+ finančne pomoči za praktično usposabljanje bo potekalo sproti na 
podlagi prejetih (popolnih) spletnih vlog za Erasmus+ finančno pomoč, do porabe dodeljenih sredstev. 
Pravice, obveznosti in odgovornosti študentov pri dodelitvi finančne pomoči bodo konkretneje opredeljene v 
Sporazumu o dotaciji, ki ga mora študent z VITT ERUDIO skleniti pred odhodom na praktično usposabljanje v 
tujini.  
 
V študijskem letu 2018/2019 je finančna mesečna dotacija za posamezne države sledeča:  
 
Skupina 1 Programske države z višjimi bivalnimi stroški (Danska, Finska, Irska, Lihtenštajn, Norveška, 
Švedska, Velika Britanija, Luksemburg, Islandija):  520 €  
Skupina 2 Programske države s srednjimi bivalnimi stroški (Avstrija,  Francija,  Belgija, Ciper, Nemčija, Grčija, 
Nizozemska, Portugalska, Španija, Italija, Malta): 450 €  
Skupina 3 Programske države z nižjimi bivalnimi stroški (Bolgarija, Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, Poljska, 
Romunija, Slovaška, Makedonija, Hrvaška ,Češka, Turčija): 370 €. 
 
Študentska mobilnost za prakso: dodatni znesek 100 EUR/mesec. 
 
Osebe s posebnimi potrebami lahko zaprosijo za sofinanciranje dodatnih stroškov, ki bi utegnili nastati v 
času mobilnosti. 
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6. NAČIN PRIJAVE IN ROK ZA ODDAJO VLOG  
 
Študent, ki želi opraviti mobilnost v tujini kot »Erasmus+ študent«, izpolni spletni prijavni obrazec in odda 
motivacijsko pismo v angleškem jeziku prek ERUDIO Online portala. Prijave v spletni učilnici se bodo odprle 
1. 1. 2019 do 13. 1. 2019.  
 
Nepopolne prijave in prijave oddane po predpisanem roku za oddajo ne bodo obravnavane. Prijave izbranih 
kandidatov bodo v skladu z merili za ocenjevanje vlog (točka 4.1.) razvrščene (od najvišje do najnižje 
ocenjenih) s strani Mednarodne pisarne VITT ERUDIO, dokončno odločitev pa bo izdal dekan VITT ERUDIO v 
obliki sklepa. Vsi izbrani študenti bodo imeli možnost zaprositi za finančno pomoč Erasmus+.  
 
7. OBVEŠČANJE O IZBORU  
 
O izboru bodo študenti obveščeni s sklepom, poslanim prek ERUDIO Online portala (najkasneje do 21. 1. 
2019).  
 
8. SPLETNA JEZIKOVNA PODPORA "ONLINE LINGUISTIC SUPPORT" (OLS) 
 
Erasmus+  "Online Linguistic Support" (OLS) je spletna jezikovna podpora za udeležence mobilnosti za 
izboljšanje njihovega znanja tujih jezikov pred (oz. na začetku) in v času študija v tujini. Ta storitev 
udeležencem mobilnosti omogoča, da ocenijo svoje znanje jezika, ki ga bodo uporabljali pri študiju. Omogoča 
tudi spletne jezikovne tečaje s katerim lahko študenti izboljšajo znanje. Več o »Online Linguistic Support" 
(OLS) je dostopno na naslednji spletni strani: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/resources/online-linguistic-support_en. 
 
 Z izjemo matičnih govorcev zadevnega jezika mora študent opraviti spletno preverjanje jezikovnega znanja v 
programu »Online language support (OLS)« pred in ob koncu obdobja mobilnosti, če je glavni jezik študija 
eden izmed jezikov, ki so na voljo v sistemu OLS. Trenutno so to angleščina, nemščina, španščina, 
portugalščina, francoščina, italijanščina,  nizozemščina, češčina,  grščina, danščina, poljščina, švedščina. 
 
Namen preverjanja je študentom, katerih znanje ne dosega vsaj nivoja B2, omogočiti izpopolnjevanje jezika z 
jezikovnim tečajem in preveriti nivo napredka v znanju tujega jezika v času mobilnosti. 
 
Rezultat preizkusa znanja jezika, ki ga bodo udeleženci opravili pred odhodom na mobilnost, ne bo izločitveni 
kriterij za udeležbo. 
 
Študent mora opraviti spletno preverjanje jezikovnega znanja v programu OLS pred in ob koncu obdobja 
mobilnosti, če je glavni jezik študija eden izmed jezikov, ki so na voljo v sistemu OLS. 
 
9. UGOVOR  
 
Morebitne ugovore zoper sklepe iz prejšnje točke javnega razpisa lahko prijavitelji naslovijo na Komisijo za 
študijske zadeve in oddajo v Mednarodni pisarni VITT ERUDIO v roku 8 dni od vročitve sklepa. V ugovoru 
morajo biti v pisni obrazložitvi natančno opredeljeni razlogi, zaradi katerih je ugovor vložen. Predmet 
ugovora ne morejo biti pogoji za prijave študentov in postavljena merila za ocenjevanje vlog.  
 
10. RAZPISNA DOKUMENTACIJA  
 
Razpisna dokumentacija je na voljo na ERUDIO Online portalu.  
 
11. DODATNE INFORMACIJE IN OBVEŠČANJE  
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Kontakt: Lara Kandus, e-naslov: lara.kandus@erudio.si, tel.: 01 548 37 66.  
 
Ljubljana, dne 5. 12. 2018. 

 

 
 

 

 
 


