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• Osnovna izhodišča za izmenjave 

• Statistični podatki o izvedenih izmenjavah

• Predstavitev javnega razpisa za 2017/18

• Financiranje – simulacija izmenjave za predavatelje 

• Tekoče aktivnosti /problematika

• nahajališče  informacij 

• Predstavitev dobre prakse STA Dr. Tomaž Aljaž

• Zaključek

Vsebina predstavitve



• Program EU na področju izobraževanja, 
usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014-
2020

• Mednarodna mobilnost posameznikov – KA1 

• Pogoj za sodelovanje je pridobitev ECHE listine

• Cilji: 
– izboljšati raven ključnih kompetenc in spretnosti glede na 

potrebe trga dela

– spodbujati kakovost, poslovno odličnost, internacionalizacijo 
posameznikov, inštitucij, mednarodno sodelovanje

– spodbujati široko jezikovno in kulturno raznolikost….

ERASMUS  Erasmus +



Vir slike: http://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2015/11/Erasmus-_KA1_103-in108_HE.pdf



Sodelujoče države: programske



Izmenjave študentov  (inc - out)

Praksa v podjetju 
• 1. letniku študija

• trajanje 2-12 mes

• priznavanje KT za PRA

• Novost: novi diplomanti še 1 leto po diplomi

Študij na šoli, nosilki ECHE listine
• v 2. letniku študija

• trajanje od 3-12 mes, na partnerski inštituciji, nosilki ECHE

• priznavanje KT v okviru opravljenega predmeta

Po diplomi (še 1 leto)

 do 12 mesecev skupaj  v akademskem obdobju, možna kombinacija obeh mobilnosti 

 pridobitev štipendije – SOfinanciranje



Izmenjave zaposlenih  (inc - out)

Poučevanje na šoli, nosilki ECHE listine
• objava vseh šol z listino na http://www.sckr.si/tsc/vss/studij/program-

erasmus-plus.html

• min 2 dni do 2 mes (čas na poti ni vključen)

• min 8 pedagoških ur

Usposabljanje (v podjetju, konference, delavnice, 
srečanja..)

• od 5 dni do 2 mes 

• dvojno financiranje prepovedano

Kombinacija obojega

http://www.sckr.si/tsc/vss/studij/program-erasmus-plus.html


Izvedene izmenjave od 07/08 do Jan 2018
52 izmenjav: Nemčija, Španija, Danska, Belgija, Hrvaška, Anglija, Avstrija, Švedska



Projekt v 2017/18 – tekoče zadeve
• Objavljen javni razpis do zapolnitve mest (do 30. 9.2019)

- Študenti na prakso – 10 mest (2 mes)

- Študenti na študij – 4 mesta (3 mes)  

- Zaposleni 5 mest za poučevane (tudi inc) po 5 dni

- Zaposleni 5 mest za usposabljanje po 5 dni

• Izvajanje predstavitev projekta po letnikih/programih
- Izvedenih 13 predstavitev

- zanimanje za izmenjave izredno narašča

- lista potencialnih kandidatov

• Prijave (jih še pričakujemo)
- 6 študentov na prakso

- 1 zaposleni na poučevanje

- Prosta mesta vidna - novost



FINANCIRANJE – študenti
• Sredstva iz EU – glede na državo (350-450€)

• Obvezni znesek za prakso 100 €

• Štipendije Ad futura za izobraževanje v tujini 70 € 

• Lastni vložek



FINANCIRANJE – zaposleni
• Informacija v javnem razpisu 

• Kalkulacija - limiti
– stroški poti + stroški bivanja (link na EU kalkulator razdalj)

– pridobljena sredstva (pouč., uspos. 775/os)

– notranji zaposleni (potni nalog – 100% opravičeni stroški)

– zunanji zaposleni – limit EU sredstva, presežek opravičenih str. 
načeloma krije sam. 



Financiranje –zaposleni (simulacija)

• Spremljanje projekta preko aplikacije Mobility tool

• vnos ključnih parametrov (kdo, kam, obdobje)

• Tekst iz javnega razpisa – citat: 



Projekt v 2017/18 – tekoče zadeve
- Vsi pomembni dogodki objavljeni na www/arhiv 

- Izdelava obsežnega končnega poročila (sept)

- V teku razpis 2017/18 

- Izvajanja predstavitev po letnikih/programih

- Pridobitev sredstev za študente Ad Future

- Prijava na razpis za 2018/19 - v teku (DO 1.2.2018)

- Predavanje - 2 študenta s Tehnične univerze v Münchnu

• Objava ponudb študenti/zaposleni: novost 



Pridobitev firme za prakso - problem
• Podjetja za prakso naj bi študenti našli sami

• Dosedanje izkušnje: 
– največ praks vodja projekta
– pomagajo Erasmus koordinatorji tujih šol
– vzajemna pomoč pri iskanju destinacij v SLO
– Zaželeno sodelovanje vseh, ki po kateri koli povezavi poznate tuje 

partnerje (poslovne povezave vodstva, zunanji predavatelji preko 
svojih podjetij/predstavništev v tujini, principala…)

• Praksa za tuje študente
– Organizatorji PRA
– Vsak, ki sodeluje/ima povezave s SLO podjetji (MIC, preko 

projektov, zunanji predavatelji v svoji službi…)

• SLO firme gostile tuje študente: ŠC Kranj, Gorenje Velenje, Hidria
Rotomatika, ReSeVo Lesce, Adria, Letališče Brnik, Iskra d.d.…) 



V prihodnje – pravila in kriteriji  1/2 
• Izhodišče - Splošna pravila za vse države EU:

- Ne smemo zaračunavati šolnine in drugih storitev

- Skladno s predhodnim dogovorom (pogodbe) priznavati KT za 
opravljene obveznosti 

- Omogočiti študentom izmenjavo v pogodbenem obdobju (od 1.6.17-
30.9.18)

• Dogovor: Kompenzacija manjkajoče prisotnosti/znanja
– Študenti ne gredo na izmenjavo le v času prakse oz. počitnic

– Izmenjave se izvajajo tudi v času PR, LV/SV. 

– Nujen dogovor - razmislek za predavatelje posameznega 
predmeta: 

Na kakšen način lahko študent nadoknadi 
manjkajoče obveznosti pri vašem predmetu? 
– Ne more/delo na daljavo/ dodatna SN/ prisotnost pri drugih 

programih/individualno delo/izredni izpitni rok…/



V prihodnje – pravila in kriteriji  2/2 

- Vrniti gostoljubje tujih šol na ŠC Kranj

- Gostiti študente na praksi, študiju 

- Predavatelje na poučevanju – sodelovanje pri katerem 
od predmetov 

- že izvajamo poučevanje strokovnjakov iz podjetij pri 
nas



Tekoče informacije 



Praktične izkušnje pri mobilnosti osebja

MOBILNOST OSEBJA – POUČEVANJE

(TS -Teaching assignment): predavatelj gostuje-predava na 

partnerski instituciji;

– bilateralen dogovor dveh partnerskih nosilk EUC;

– kandidira vsak zaposlen, min. 8 ur predavanj, max 6 tednov na 

partnersko institucijo;

– razpis, izbor na podlagi predloženega programa;

– Teaching plan, plan predavanj;

– Prednost predavatelji, ki kandidirajo prvič;

– Način kritja stroškov v priročniku: sofinanciranje

– Po opravljenih obveznostih napiše poročilo…



… AVGUST
Želeti nekaj
novega, pridobiti
novo izkušnjo

SEPT - DEC
Najti ERASMUS+ 
partnersko institucijo
Usklajevanje vsebin & 
terminov

DEC - JAN
Prijava na mobilnost 
(življenjepis, 
motivacijsko pismo, 
…)

DEC - JAN 
(Samo)organizacija
potovanja
Priprava vsebin

JAN - FEB
Uskladitev in 
dopolnitev vsebin

FEB
Izvedba mobilnosti
27.-28.2.2017

Pomoč pri izpolnitvi dokumentov (prijava na mobilnost,
življenjepis, motivacijsko pismo, finančna pomoč) nudi vodja
projekta mobilnosti Nastja Beznik .

POT DO IZMENJAVE - ČASOVNICA



Lokacija - razdalja

20

VSS Kranj
BITE



Vsebinske podrobnosti

BITE, 
London

UK

Termin 

Vsebina

Potovanje

Logistična pomoč

Nastja Beznik

Erasmus koordinator na BITE

Google maps

Letalo: Ljubljana – London - Ljubljana

Avtobus: Stansted – London, javni prevoz (Oystercard)

Prenočišče: Hotel (Booking.com,)

Kaj je projektno vodenje, metodologije

Enoprojektno okolje, več projektno okolje

Demonstracija, simulacije

2 dni, 27.2. in 28.2. 2017

Čas poučevanja: 2 x 4h

Tematika: Projektno vodenje



… AVGUST
Želeti nekaj
novega, pridobiti
novo izkušnjo

SEPT - DEC
Najti ERASMUS+ 
partnersko institucijo

British Institute of 
Technology and E-
commerce, London, 
UK

DEC - JAN
Prijava na mobilnost 
(življenjepis, 
motivacijsko pismo, 
…)

DEC - JAN 
(Samo)organizacija
potovanja, zavarovanje
Priprava vsebin

JAN - FEB
Uskladitev in 
dopolnitev vsebin

FEB
Izvedba mobilnosti

POT DO IZMENJAVE - ČASOVNICA

Nastja Beznik

Nastja Beznik

Nastja Beznik



Izvedba mobilnosti



Prednosti mobilnosti

“Nadgraditi 
znanje in 
dopolniti način 
poučevanja”

“Izboljšanje 
mednarodnega 
sodelovanja med 
šolami”

“Izpopolniti 
metode 

raziskovanja”
Zahvala:
- Direktorju Jožetu Drenovcu, 

Lidiji Grmek-Zupanc in Nastji
Beznik za logistično in
finančno podporo

- S strani BITE, London: 
profesorju M. Farmer, A. 
Tanveer, Mrs. Izabella 
Komorowska in Mrs. Chintan
Patel za vso tehnično in 
logistično pomoč



Projekt v 2017/18 – tekoče zadeve

- VSŠ ŠC Kranj državna nagrada Jabolko kakovosti kot primer dobre prakse, MZŠ 
december 2016 

- priznanje za razvoj mednarodnega sodelovanja in izmenjavo dosežkov na tem 
področju, Skupnost VSŠ, november 2017 



KONTAKT za nadaljnje razgovore

Vir slike: http://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2015/11/Erasmus-_KA1_103-in108_HE.pdf

VLJUDNO VABLJENI !

e-mail: nastja.beznik@sckr.si
Tel: 031 332 503
Osebno: pisarna 279
Vizitke

mailto:nastja.beznik@sckr.si

