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PRIJAVNI POSTOPEK ZA ŠTUDIJ ŠTUDENTOV UNIVERZE V MARIBORU V TUJINI IN
POSTOPEK ZA PRIDOBITEV FINANČNE DOTACIJE ERASMUS – 2011/2012

1. PRIJAVNI POSTOPEK ZA ŠTUDIJ V TUJINI ERASMUS
V januarju Univerza v Mariboru (UM) objavi centralni Razpis za mobilnost študentov
z namenom študija v tujini na spletni strani:
http://www.uni-mb.si/povezava.aspx?pid=4827 oz.
 http://www.uni-mb.si/
→ ERASMUS
→ študij v tujini za študente Erasmus.
Na podlagi sklenjenih Erasmus bilateralnih sporazumov fakultete UM (tudi v januarju)
objavijo seznam razpoložljivih partnerskih institucij (univerz oz. fakultet) v tujini,
število razpisanih mest in posebne pogoje s postopkom prijave, roki in merili za izbor,
zahtevanimi s strani fakultete.
V skladu z objavljenimi možnostmi študent izbere fakulteto v tujini, na kateri bi želel
opraviti del rednih študijskih obveznosti. Predlagamo, da študent izbere tudi
alternative za primer, če ne bi bil razvrščen glede na prvo željo.
Študent najkasneje do 7. marca 2011 odda elektronsko prijavo za študij v tujini na
spletni strani http://erasmus.uni-mb.si (ko je prijavnica izpolnjena, se potrdi s
pritiskom na gumb SUBMIT).
Dostop na spletno stran je možen le z vpisom številke indeksa in AIPS-gesla.
Nekatere fakultete UM zahtevajo še dodatne interne dokumente in določijo dodatne
roke, zato študent na spletni strani svoje matične fakultete preveri, kakšen je od
matične fakultete zahtevan postopek, in ga upošteva.
Fakultetni Erasmus koordinator do 9. 3. 2010 Univerzi v Mariboru, Oddelku za
mednarodne, raziskovalne in študentske zadeve (OMRŠZ), Službi za mednarodno in
meduniverzitetno sodelovanje (SMMS), odda najavo mobilnosti za š. l. 2011/2012, na
podlagi katere UM pripravi zbirno napoved in skupno prijavo ter jo najkasneje do 11. 3.
2011 pošlje Nacionalni agenciji – Centru RS za mobilnost in evropske programe
izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS).
Fakultetni Erasmus koordinator izvede izbirni postopek in študente obvesti o
razvrstitvi.
Študent na spletni strani partnerske institucije v tujini preveri dodatne zahteve in
postopke partnerske institucije v tujini, izpolni tudi od njih zahtevane dokumente in
poskrbi, da so pravočasno predani v podpis koordinatorju na matični fakulteti, da bodo
lahko do roka poslani na institucijo gostiteljico.

Popolne prijave fakultetni Erasmus koordinator posreduje ali partnerski instituciji v
tujino ali Univerzi v Mariboru, Oddelku za mednarodne, raziskovalne in študentske
zadeve, Službi za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje, in jih lahko ta na
prošnjo fakultete posreduje v tujino.
Po obdelavi podatkov partnerske institucije sprejetim študentom pošljejo pismo o
sprejemu (Acceptance letter) ali potrjene prijavnice oz. študijske sporazume.
Elektronske prijave študentov se lahko po končnem roku oddaje z dovoljenjem in
potrditvijo fakultetnih Erasmus koordinatorjev še naknadno spreminjajo oz.
dopolnjujejo (spreminjajo se lahko predvsem študijske obveznosti).
Prijava študenta je dokončna, ko je vsebinsko popolnoma usklajena s fakultetnim
koordinatorjem in ko jo fakultetni Erasmus koordinator v bazi potrdi in s tem potrdi
končni izbor študenta (ROK 23. 5. 2011) in študentu v bazi omogoči izpis prošnje za
Erasmus finančno dotacijo.
Najkasneje do 25. 5. 2011 fakulteta Univerzi v Mariboru (OMRŠZ, SMMS) pošlje tudi
od fakultetnega koordinatorja in dekana potrjen seznam izbranih študentov v
okviru programa Erasmus za š. l. 2011/2012.
S tem se zaključi interni postopek na fakulteti in Univerza v Mariboru (SMMS) začne
potrjene študente obveščati o vseh nadaljnjih postopkih za pridobitev finančne
dotacije Erasmus.
Študenti se po poteku prijavnega roka sicer še lahko prijavljajo, v kolikor ostanejo še
prosta mesta, vendar je v tem primeru štipendija vprašljiva in odvisna predvsem od
razpoložljivosti sredstev.
2. POSTOPEK PRIDOBITVE ERASMUS DOTACIJE /štipendije
Ko študent prejme pismo o sprejemu s strani univerze gostiteljice iz tujine, izpolni
prošnjo za pridobitev finančne dotacije Erasmus na spletni strani http://erasmus.unimb.si, jo natisne in podpiše.
Obrazcu (prošnji) študent priloži naslednje dokumente:
- fotokopijo potrdila univerze gostiteljice (partnerske institucije v tujini), da je sprejet
na študij Erasmus/pismo o sprejemu, povabilno pismo oz. drugo (lahko tudi prejeto po
elektronski pošti) ali
- s strani univerze gostiteljice in matične fakultete UM potrjen prijavni obrazec
(Application form) oz. potrjen študijski sporazum (Learning Agreement) – ta je običajno
del prijavnega obrazca.
Če iz nobenega priloženega dokumenta, potrjenega od univerze gostiteljice, nista
natančno razvidna datum začetka in datum konca študija v tujini, študent priloži
še potrdilo o trajanju rednih študijskih obveznosti v tujini (Academic Calendar).
Prošnjo z vsemi dokumenti študent pošlje na naslov:
Univerza v Mariboru,
Oddelek za mednarodne, raziskovalne in študentske zadeve
Služba za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje
Slomškov trg 15
2000 Maribor
Študent programa Erasmus ni samodejno upravičen do finančne dotacije Erasmus!

Višina mesečne dotacije in število odobrenih mesecev dotacije po posameznem
študentu bosta določena predvidoma v juliju 2011 in študenti bodo o tem obveščeni
na elektronski naslov, ki ga bodo navedli v prijavnem obrazcu.
Če bo Univerzi v Mariboru odobreno manjše število mest za študij v tujini, kot bo
potrjenih prijav študentov, bodo imeli prednost pri dodelitvi dotacij tisti študenti, ki v
predhodnih letih še niso prijavili in kasneje odpovedali študija Erasmus v tujini.
Če odobrena sredstva ne bodo zadoščala za sofinanciranje vseh prijavljenih mesecev
študija v tujini, bo Univerza v Mariboru najprej znižala število mesecev sofinanciranja
tistim študentom, ki so se prijavili za študij v tujini za dalj časa.
Po prejemu popolne prošnje študenta za pridobitev finančne dotacije Erasmus in po
tem ko Univerza v Mariboru prejme Erasmus pogodbo o odobrenih sredstvih od
Nacionalne Agencije (CMEPIUS), Univerza v Mariboru študentu pošlje v podpis
pogodbo o dodeljeni dotaciji Erasmus.
Prvi del odobrene dotacije se študentu nakaže najkasneje v 30-ih dneh po podpisu
pogodbe o dodeljeni dotaciji Erasmus s strani obeh pogodbenih partnerjev, vendar pa
vsekakor po prejemu sredstev Nacionalne agencije (CMEPIUS) na račun Univerze v
Mariboru.
Zaradi različnih administrativnih postopkov na partnerskih institucijah, zaradi katerih
nekateri študenti dobijo pisma o sprejemu zelo pozno, rok za oddajo prošenj za
štipendijo ni določen.
3. DODANE INFORMACIJE
Dodatne informacije o partnerskih institucijah, njihovih študijskih programih,
študijskih obveznostih, prijavnih postopkih, možnostih namestitve, zavarovanju,
dovoljenju za bivanje in podobno lahko dobijo študenti na spletnih straneh
partnerskih institucij in njihovih fakultet. Postopki partnerskih institucij, ki
informacije pošljejo na UM, se objavljajo na spletni strani: http://www.unimb.si/podrocje.aspx?id=678.
Dodatne informacije v zvezi s postopkom pridobivanja dotacije Erasmus pa dobijo
pri koordinatorici za program Erasmus:
Lidija Sosič
Telefonska številka: 02/23 55 268
Elektronski naslovi: erasmus@uni-mb.si in lidija.sosic@uni-mb.si.
Naslov:
Univerza v Mariboru
Služba za mednarodno in
meduniverzitetno sodelovanje
Slomškov trg 15
2000 Maribor

Komisija za določitev mesečne dotacije za mobilnost študentov Univerze v Mariboru za študij v
tujini v študijskem letu 2011/2012 v okviru programa Evropskih skupnosti Vseživljenjsko učenje,
sektorski program Erasmus, je dne 28.6.2011 sprejela naslednji sklep:
Sprejme se predlog določitve mesečne dotacije pri katerem so osnova za izračun mesečne dotacije
najvišji dovoljeni zneski za posamezno državo (v odvisnosti od indeksa življenjskih stroškov v državi
gostiteljici), ki so določeni v Vodniku : Programa Vseživljenjsko učenje 2011 – Erasmus – (Tabela 1b
Dnevnice za mobilnost – Najvišji zneski (v EUR) glede na državo gostiteljico, skupaj s potnimi
stroški).
Ob upoštevanju višine odobrenih sredstev s strani Nacionalne agencije CMEPIUS in
potrjenega števila študentov ter mesecev študija za posamezno državo, se izračuna
enak odstotek najvišjega dovoljenega zneska za posamezno državo, za katero je
Univerza v Mariboru prejela prijave študentov.
Višina mesečne dotacije za študij v posamezni državi, ki jo potrjuje Komisije za
določitev mesečne dotacije za ERASMUS mobilnost študentov Univerze v Mariboru za
študij v tujini v študijskem letu 2011/2012, je razvidna iz spodnje tabele:
NAMEMBNA
DRŽAVA

ERASMUS FINANČNA
DOTACIJA V EUR za študij v
tujini v študijskem letu
2011 /2012
NA MESEC

AT

331,68

BE

307,2

BG

215,04

CY

273,6

CZ

300,96

DE

304,32

DK

427,2

ES

313,44

FI
FR

368,64
356,16

GR

291,84

HR

285,6

HU

288,96

IE

374,88

IT

344,16

LT

233,28

NL

335,04

NO

436,32

PL

288,96

PT

282,72

SE

353,28

SK
TR

267,36
239,52

UK

386,88

Najdaljše obdobje možnega sofinanciranja študija v tujini je lahko 10 mesecev. 11 mesečno
dotacijo je možno dodeliti študentu le v primeru potrjene udeležbe na EILC intenzivnem
pripravljalnem jezikovnem tečaju, ki bo potekal pred pričetkom ostalih študijskih obveznosti (ki
bodo trajale skupaj 10 mesecev).

