
 

 
 

RAZPIS 
ZA MEDNARODNO MOBILNOST ŠTUDENTOV 

V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+  
ZA ŠTUDIJSKO LETO 2018/19 

 
 
Pisarna za mednarodno mobilnost študentov FEI na osnovi predhodnih dogovorov in 
sklenjenih sporazumov z visokošolskimi zavodi, ki so navedeni na spletni strani fakultete 
objavlja razpis za študijske mobilnosti v programu ERASMUS+. 
 
Študenti imate tako priložnost spoznati študij na sorodnih fakultetah v tujini in hkrati 
predstaviti FEI njihovim študentom ali pa opraviti praktično usposabljanje v podjetju ali 
podobni organizaciji v eni izmed držav, ki sodelujejo v programu Erasmus+ (Države EU, 
Islandija, Liechtenstein, Norveška, Makedonija, Turčija). Mobilnosti ni mogoče izvesti v 
državi, v kateri študent biva v času študija kot tudi ne v državi, v kateri ima študent stalno 
prebivališče. 
 
Obdobje študija je omejeno od najmanj 3 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija, 
obdobje praktičnega usposabljanja pa na od najmanj 2 do največ 12 mesecev na vsaki 
stopnji študija. Na praktično usposabljanje gre lahko študent/ka že v prvem letniku 
dodiplomskega študija, na mobilnost za študija pa v 2. letniku dodiplomskega študija. Na 
drugi stopnji študija ta omejitev ne velja. Študent/ka gre lahko na mednarodno mobilnost 
skupaj za največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija. Praktično usposabljanje mora biti 
povezano s področjem študija.  
 
V sklopu programa Erasmus+ za študijsko leto razpisujemo prosta mesta za mobilnosti 
(študij in praktično usposabljanje) v skupnem obsegu največ 6 mesecev oziroma do porabe 
sredstev razpisa. 
 
Komisija za mednarodno mobilnost bo kandidata izbrala izmed prijavljenih kandidatov na 
podlagi naslednjih kriterijev: 
• razpoložljivost predlagane (željene) gostujoče institucije in kompatibilnost študijskih 

programov, 
• znanje angleškega jezika, 
• zaključen 1. letnik in status študenta FEI, 
• motivacijsko pismo, 
• kot dodatni kriterij se upoštevajo: obštudijske dejavnosti in drugi študijski dosežki 

kandidata 
 
Komisije za mednarodno mobilnost o rezultatih izbora obvesti vse prijavljene po 
elektronski pošti. Neizbrani kandidati se bodo uvrstili na rezervno listo. Izvedba 
njihovih mobilnosti bo možna v primeru odpovedi izbranih kandidatov ali pridobitve 
dodatnih sredstev od nacionalne agencije Cmepius. Prav tako se lahko neizbrani 



kandidati odločijo za izvedbo mobilnosti pod pogoji programa Erasmus+ vendar brez 
finančne pomoči.  
 
Finančna pomoč Erasmus+ sofinancira stroške mobilnosti v tujini in ne pokriva 
stroškov v celoti. Višina je odvisna od vrste mobilnosti in države v kateri se mobilnost 
izvaja. Stopnje financiranja so objavljen na spletni strani fakultete in programa 
Erasmus+. 
 
Vse dodatne informacije dobite v referatu za študentske zadeve oz. v pisarni za mednarodno 
mobilnost. Seznam institucij s katerimi ima fakulteta podpisane bilateralne  sporazume za 
izvedbo mobilnosti v programu Erasmus+ je objavljen na spletni strani fakultete 
(https://fei.uni-nm.si/sl/mednarodno_sodelovanje/pisarna_za_mednarodno_mobilnost/). Več 
informacij o posamezni institucijah s katerimi imamo podpisane bilateralne sporazume 
lahko najdete na njihovih spletnih straneh. 
 
Prijavite se lahko z obrazcem MM-1 (študij) ali MM-2 (praksa), ki ga dobite na spletni 
strani https://fei.uni-nm.si/sl/mednarodno_sodelovanje/mobilnost_studentov/. Prijavo 
oddajte v Pisarni za mednarodno mobilnost ali referatu za študentske zadeve v času 
uradnih ur ali pa jo pošljite po pošti.  
 
 
Rok za prijavo je 10. april 2019.  
 
 
Pisarna za mednarodno mobilnost FEI  
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